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Jeugdtrainer
verdacht van
ontucht met
15 kinderen

DEN BOSCH - Een jeugdtrai-ner bij een voetbalclub in DenBosch wordt verdacht met vijf-tien voetballertjes ontucht te
nebben gepleegd. De 50-jarige
*Jian, die inmiddels is aangehou-den, gebruikte een valse naam.

In Nederland en in het buiten-
land is hij al 41 keer met de poli-
tie in aanraking geweest voor
ontucht met kinderen.
De politie van Den Bosch startte
eind vorige week een onderzoek
nadat verontruste ouders had-
den geklaagd. De man had in
korte tijd een vertrouwensrelatie
met de.kinderen van drie elftal-
len en enkele ouders opge-
bouwd. Soms bleven kinderen
slapen bij de trainer. Daar ver-
greep de man zich ook aan de
jeugdige sporters. Ook pleegde
de man, die de Nederlandse na-
tionaliteit heeft, ontucht in de
sauna met een aantal slachtoffer-
tjes.

Man lag jaar
dood in huis

HENGELO - Een 62-jarige man
in Hengelo heeft bijna een jaar
iood in zijn woning gelegen.
Een buurman vond de man vrij-
dagmiddag na een ruit van de
woning te hebben ingeslagen.

Het lijk bleek volledig gemum-
mificeerd. De politie gaat voor-
alsnog uit van een natuurlijke
doodsoorzaak. De dode stond
bekend als een eenling die volle-
dig op zichzelf leefde.
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Hulp
Gedeputeerde Staten hebben on-
langs nog de hulp ingeroepen van de
TH in Aken en de Nederlandse am-
bassade in Bonn bh' het lopende
onderzoek naar de mogelijkheden
om de Limburgse belangen veilig te
stellen. Daarvóór waren het Haus der
Technik en de Rijksuniversiteit Lim-
burg voor hetzelfde doel benaderd.
EG-richtlijnen leggen onder andere
voor projecten als Garzweiler II de
verplichting van een Milieu-Effect
Rapportage op, ook voor mogelyk
benadeelde buurlanden. Er is ook
een VN-verdrag op dit gebied, dat
zowel Nederland als Duitsland heb-
ben ondertekend. Het verdrag is wel-
iswaar nog niet van kracht, maar de
ondertekenaars hadden toegezegd de
bepalingen alvast zoveel mogelijk te
zullen naleven.

het weer
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n zullen in de ochtend
seieidelijk oplossen. Voor de
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Disco-versie
'O Fortuna5

uit de handel
AMSTERDAM - De Stichting
Stemra heeft terecht de Neder-
landse platenindustrie geboden
om de singles waarop de ver-
schillende versies van Carl Orffs
(1895-1982) 'O Fortuna' van de
Carmina Burana zijn te horen,
uit de handel te nemen en even-
tuele voorraden te vernietigen.

De vice-president van de Am-
sterdamse rechtbank, mr J.
Vrakking heeft dit gisteren be-
paald in het kort geding van de
auteursrechtenorganisatie Stem-
ra tegen platenmaatschappij In-
disc, en het kort geding van pla-
tenmaatschappij Red Bullet
tegen Stemra.
De uitspraak van de rechter
houdt in dat de house- en disco-
versies van het lied 'O Fortuna'
van de popgroepenFortuna (Red
Bullet) en Apotheosis (Indisc),
die momenteel op de eerste en
derde plaats van de Nederlandse
Top 40 staan, niet langer mogen
worden gemaakt ofverkocht.

In een toeüchting zei Vrakking
dat de Duitse componist Carl
Orff als de maker moet worden
beschouwd van het lied 'O For-
tuna', dat deel uit maakt van de
24 liederen tellende CarminaBu-
rana. De morele rechten van het
in 1936 gecomponeerde werk lig-
gen dus bij de weduwe van de
Duitse musicus.

Politie vangt dolend hert
MAASTRICHT - Na enkele da-
gen tevergeefs jacht te hebben
gemaakt op een verdwaald hertdat telkens wist te verdwijnenen
op andere plaatsen weer opdook,
is de Maastrichtse politie er gis-
termorgen in geslaagd het dier te
vangen en levend en wel af te le-
veren bij het dierenasiel, de Geb-
hartstichting in de Beatrixhaven,
waar de Belgische eigenaar zijn
viervoeter in de namiddag kwam
ophalen.
Gistermorgen rond 10.00 uur

kwam opnieuw een melding bin-
nen dat het hert was gezien, deze
keer op de Kommel. Een perso-
neelslid van het daar gelegen
klooster had deviervoeter op het
binnenplein ontwaard, maar
dacht een spookbeeld gezien te
hebben.
Hü durfde er aanvankelijk niets
over te vertellen. Tot even later
de tuinman van het tehuis het
hert eveneens ontdekte, waarna
ze samen naar de binnenplaats
gingen. Toen geloofden ze hun

ogen wel en waarschuwden de
politie.
Deze sloot alle toegangen tot het
klooster af, zodat het dier niet
meerkon ontsnappen. De ontbo-
den dierenarts Kriele diende het
hert een verdovingsschot toe,
dat deze keer méér succes had
dan bij vorige pogingen.
Het eerst werd het loslopend
hert maandagmorgen gesigna-
leerd op de Maasboulevard, waar
automobilisten het dier maar
amper konden ontwijken.

,# Twee agenten dragen
het hert met hulp van de
tuinman in de politiewa-
gen. De Belgische eige-
naar kwam het dier bij
het dierenasiel in deBea-
trixhaven in Maastricht
ophalen. Foto: FRITS

WIDDERSHOVEN

Lof van rechtbankpresident voor Limburgs Dagblad

Kisters en Schönemann
verliezen kort geding

DOOR PETER BRUIJNS
HEERLEN - Het Limburgs Dag-
blad heeft de Landgraafse zaken-

lieden JohnKisters enFritz Schö-
nemann niet onrechtmatig van
oneerlijke praktijken beschul-
digd. De zakenlieden hebben een
tegen het Limburgs Dagblad aan-
gespannen kort geding verloren
en zijn veroordeeld tot het beta-
len van de gedingkosten.
Rechtbankpresident mrP. Broek-
hoven in Maastricht maakte zijn
vonnis, waarin hij zich in feite
vierkant achter de aanpakvan het
Limburgs Dagblad schaarde, gis-
terochtend bekend. Raadsman mr
A. Lemmen van Kisters en Schö-
nemann kondigde meteen aan in
hoger beroep te zullen gaan. De
aakenlieden zelf waren niet be-
reikbaar voor commentaar.

Waarschuwen
De eis van Kisters en Schöne-
mann tot schadevergoeding en
rectificatie is afgewezen, omdat
de rechtbank het tot de taak van
een dagblad rekent 'om het grote
publiek te waarschuwen tegen
praktijken als waar het hier om
gaat.'

Kisters en Schönemann eisten
dat de krant op straffe van een
dwangsom van een kwart miljoen

gulden de artikelen uit januari
rectificeerde waarin ze werden
beschuldigd van oplichting. Ook
wilden ze een publicatieverbod
over de Landgraafse bedrijven
waaraan ze waren of zijn verbon-
den.

Bedrijfjes
Het Limburgs Dagblad schreef in
januari dat enige honderden Duit-
sers voor vele duizenden tot hon-
derdduizenden DMark per per-
soon zijn opgelicht doorbedrijfjes
van Kisters en Schönemann.

Onder namen als MSI Trading Li-
mited, Dealworth Limited en re-
centelijk European Office Com-
munication Limited beloofden de
zakenlieden te. bemiddelen voor
het verkrijgen van miljoenenkre-
dieten tegen zeer lage rentes.
Maar nadat de Landgraafse on-
dernemers de bemiddelingskos-
ten inden, hoorden of zagen veel
Duitsers niets meer van de hun
toegezegde kredieten.

Limburg mag toch meepraten via grensoverschrijdende Milieu-Effect Rapportage

Inspraak over bminkoohvinning
j^NHAAG - Inwoners van de Limburgse grensstreekkrijgen
jtetals de Duitsers inspraakrechten bij het bruinkoolwinnings-
j?roject Garzweiler 11, vlak over de grens bij Roermond. Hetzelf-

geldt voor de Nederlandse overheden. Dat heeft de Duitse
Töpfer bevestigd na een verzoek van zijn Nederlandsec °Uega Alders (Milieubeheer).

j~.et voorgenomen bruinkoolwin-J^gsproject kan verregaande gevol-
j"1 hebben voor de grondwater-
j/^dvan deprovincie Limburg. Om
J:' bruinkool in dagbouwtekunnen
ruften, moet de bodem worden be-

alen. Door onttrekking van het
flondwater zal de bodem verdrogen
* inklinken. Uiteindelijk heeft dat

|F°te invloed op de produktie van
De bruinkoolwinning, u funeste gevolgen kunnen heb-

jr?n voor het Middenlimburgse
J^einweggebied, een van de belang-
„pSte natuurgebieden in de provin-

j*et besluit van Töpfer betekent dat
j. voor de eerste keer invul-
rl^ geeft aan een grensoverschrij-
,^>de Milieu-Effect Rapportage
ÏÏ&ER). Ook de betrokken deelstaat
lN°ordrijn-Westfalen doet mee.

j^dersen zijn collega'sMaij van Ver-der enWaterstaat en Van den Broekan Buitenlandse Zaken hadden v-.6 jaar oktober voor informatie overe bewuste bruinkoolwinningaange-
bij minister Töpfer. Aanleiding

ormden onder meer Kamervragen.
et Limburgse provinciebestuur, ge-

steund door tal van milieu- en na-
tuurbeschermingsorganisaties, had
eerder al fel geprotesteerd tegen de
Duitse plannen.

Weer affaire
met aannemers

in Meerssen
MEERSSEN - In Meerssen is op-
nieuw een aannemerskwestie aan
het licht gekomen. Vijftien aanne-
mers, die betrokken waren brj de
aanleg van het stamriool in 1985,
hebben gebruik gemaakt van opzet-
gelden. Dat is gisteren duidelijk
geworden tijdens de vergadering
van de gemeenteraad. Het gaat offi-
cieel om een bedrag van vier ton.
Burgemeester en wethouders van
Meerssen hebben in overleg met de
advocaat en de fractievoorzitters
van de raad geprobeerd met het be-
drijfdat deaanleg van het stamriool
heeft uitgevoerd, Koninklijke We-
genbouw Stevin 8.V., tot een verge-
lijk te komen.

Het wegenbouwbedrijf heeft aan de
gemeente een bedrag van drie ton
aangebodenom tot een oplossingin
de kwestie te komen. De advocaat
van de gemeente Meerssen, mr J.
Dingemans, adviseert het aanbod
van het wegenbouwbedrijf te ac-
cepteren.

De oppositiepartijen van Meerssen
zijn boos, omdat het voorstel pas
gisteren werd bezorgd en men dus
nauwelijks of geen tijd heeft gehad
de inhoud goed te bestuderen.

Geen compensatie
loonachterstand
van leerkrachten

DEN HAAG - De onderwijsvak-
bonden hoeven er niet op te reke-
nen dat het kabinet op korte ter-
mijn anderhalf miljard gulden uit-
trekt om de loonachterstand van
'leerkrachten ongedaan te maken.
Staatssecretaris Wallage van Onder-
wijs verklaarde gisteren dat het 'on-
denkbaar' is dat een achterstand die
in tien jaar is ontstaan snel wegge-
werkt kan worden. Wallage zei dat
hrj de oplossing meer zoekt in een
verandering van de salarisstruc-
tuur.

Aken boos over
optochtbelasting

-'twee pils en ik laat
je lopen!'...

Zie verder pagina 11

" 'Praktijken bedreiging
voor argelozepubliek'

(ADVERTENTIE)

DAMESBADJAS
Modieuze badjas in 3 pasteltinten.

Pracht kwaliteit!
Normaal ’ 79,-

-4Q -Voordeelprijs: Hr^x "

\\\_tttmr____f ///J_< / r_±S^J

daar winkel je voor je plezier!

(ADVERTENTIE)

Transcarbo |:t:
kunststoframen | ■ | m

(ADVERTENTIE)

i" LimburgsDagblad~i
de duidelijkekrant \

[ Ja, dieduidelijke krant wil ik hebben! p""!! *_»_.Noteer mij als abonnee 1 Is"»'*!^^ I'
Naam: ' »>.. »

Adres: | |^ ;; \
Postcode/woonplaats: .VL_j^~ ï J

I Telefoon: (voor controle bezorging)
giro/banknummer: 25-2

| De eerste twee weken ontvang ik dc krant gratis.
I O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,
| ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
I D automatisch per kwartaal ’ 82,35
" D automatisch per maand < ’ 27,45

O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling
D per kwartaal ’ 83,35
D per maand ’ 28,45

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D.(proef(-abonnement gehad. - I
Deze bon in open enveloppezonder postzegel zenden naar: VEX. |

I Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

ofbelgratis 0&4)229m \
" 8 710404"400017 I

sport

" Greg Le Mond



Sessie
Voorafgaande aan de voorstelling van
het Scapino Ballet Rotterdam in Heer-
len op 9 maart heeft er vanaf 19.00 uur
een sessie plaats waarin de samenwer-
king tussen Leoni Jansen en Niels
Christe nader wordt toegelicht. In de
foyer geven zangeres en choreograaf
uitleg over hun manier van werken.
Met name het verband tussen de zan-
gimprovisaties en de lichaamstaalkomt
aan de orde. De bezoekers krijgen de
gelegenheid vragen de stellen.
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Nieuwe produktie Scapino Ballet ook in Heerlen en Maastricht

Leonie Jansen
werpt met

vocale modder
DOOR MARTIN BIJKERK

ROTTERDAM/HEERLEN - In het nieuwste ballet van Nils Christe dat
zaterdag in première ging bij het Scapino Ballet Rotterdam, ziet en
hoort men hoe dans en muziek elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden.
Onder de titel 'I wrapped my head in yellow paper' vindt een bijzondere
interactie plaats tussen zes dansers en een zangeres. Met stern-
improvisaties entameert en begeleidt Leonie Jansen de dans ofreageert
en becommentarieert wat ze ziet.

Dat zou boeiend kunnen zijn als zij enkele
belangwekkende noten op haar zang zou
hebben. Maar de persoon ontbeert creativi-
teit en de stem kleurmogelijkheden en tref-
zekerheid zodat er auditief, afgezien van een
hysterische lachbui in zes-achtsten-maat, een
genante vertoning ontstaat die op zijn on-
schuldigst niets waardevols aan de dans toe-
voegt. Ernstiger is dat zij de aandacht afleidt
van wat er dansant gebeurt.

Choreograaf Nils Christe maakte namelijk
enkele choreografische juweeltjes als een
duet tussen Eytan Sivak en Talia Paz en een
finale voor drie paren. Zijn danstaai laat een
geheel nieuwe Nils Christe zien, kleurrijk en
direct van bewegingstaal, veelzeggend en

meeslepend zonder opgeplakte mimiek. Zijn
gevoel voor doseringen vrij gebruik van ma-
teriaal uit allerlei dansrichtingen laat dans
zien in optima forma. Wat is het dan zonde
dat de waarneming ervan wordt gebagatelli-
seerd en besmeurd door een pretentieuze
sternkunstenares wier vocale kleurpalet be-
neden alle niveau is.

De stilte in het daaropvolgende dansstuk
'The butterfly effect' werkte dan ook welda-
dig. Met deze parel van eenvouden zeggings-
kracht sleepte de Israëlische choreograaf
Itzik Galili onlangs de publieksprijs binnen
op het choreografie-concours in Groningen.
Zonder muziek draait dit dansstuk om een
driehoeksverhouding waarbij een stapel wit-
te bakstenen zorgen, lasten, moeilijkheden
lijken te symboliseren die de drie dansers
soms met zich meetorsen, tussen elkaar
plaatsen, er overheen wandelen of tenslotte
opstapelen op de buik van degene die hei
web wil ontvluchten. Schitterend uitgevoerd
door wederom Talia Paz, Eytan Sivak en Ha-
kan Larsson laat dit humoristische en span-
ningsvolle trio, in een primaire, maar uit-
drukkingsvolle bewegingstaal, zien hoe fraai
dans zonder opsmuk kan zijn.

Een enorm contrast met de grootschaligheid
waarmee Ed Wubbe heeft uitgepakt in zijn
'Perfect Skin. Het complete ensemble, over-
vloedige decors van beeldend kunstenaar
Hans Wap, kostumering in Wap-motieven,
muziek van Bach en een bewegingsidioom
dat zo rijk is aan detaillering dat men soms
door de bomen het bos niet meer ziet. Met

dit alles wordt een opeenstapeling bereikt
van visuele indrukken die een imponerend
contrast vormen met de soberheid van de
duetten die Wubbe eerder creëerde voor dit
drieluik, en waarvan nu dus twee delen te
zien zijn.

De dans is geïnspireerd op het werk van
Hans Wap, waarin vaak een eenzaam dolen-
de reiziger centraal staat in een woest kol-
kende wereld van geometrische motieven.

De rusteloosheid en eenzaamheid van een
zoekend mens heeft Wubbe vertaald in be-
wegingen die een enorme detaillering ken-
nen in de armbeweging en onrustig, hoog
scharende benen. Daartegenover staat het
behoedzaam aftasten van het lichaam, zoe-
kend en de eigen identiteit verkennend.

De nieuwe produktie van het Scapino Ballet
is in Limburg te zien in Heerlen (9 maart),
Venray (12 maart) en Maastricht (29 maart).

# Leoni Jansen en Rinus Sprong in een scène uit '1 wrapped my head in yellowpaper. Foto: HANS GERRITSEN

Kippelevertjes
in bladerdeeg
met pindasaus
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden: 6 plakjes diep-
vriesbladerdeeg, 150 g kippelever-
tjes, peper en zout, ketoembar,
ketjap, 25-50 g taugé, 1 eierdooier.
Voor depindasaus: 4 el pindakaas,
1 volle el ketjap, 3-4 el water, ci-
troensap, gemberpoeder, knof-
lookpoeder, sambal.
Laat bladerdeeg ontdooien. Kippe-
levertjes schoonmaken en koken
in lichtgezouten water, daarna af-
gieten en afspoelen met koud wa-
ter. Klein snijden en kruiden met
peper, zout en ketoembar. Bestrijk
bladerdeeg aan één kant met ketj-
tap, randen vrij laten. Was taugé en
schenk er kokend water over.

Verdeel levertjes en taugé over bo-
venste helft plakjes deeg en be-
strijk randen met water. Vouw
pakketjes dicht en drug deegran-
den open. Bestrijk pakketjes met
losgeroerd eidooier en bak ze in
voorverwarmde oven op 200-225°C.- stand 4/5 - in ongeveer 20 minuten
goudbruin en gaar. Maak pinda-
saus door ingrediënten aan de
kook te brengen, even indikken en
op smaak brengen met djahé,
knoflookpoeder en sambal.

Leids Cabaret
Festival met

twee winnaars
LEIDEN - De veertiende editievan
het VARA Leids Cabaret Festival
heeft twee winnaars opgeleverd: de
vakjury koos voor 'De Gemeente-
reiniging' uit Nijmegen, de
publieksprijs ging naar het Vlaamse
duo 'Kamelot. De juryleden Erik
van Muiswinkel, Petra Possel en
Jan Gras waardeerden het onmis-
kenbare komische talent van De
Gemeentereiniging, de toeschou-
wers bedankten Kamelot voor een
halfuur pretentieloos vermaak.

„Ik ben zuster Custers uit Reuver,
ik heb twaalf jaarop een missiepost
in Brazilië gewerkt en ben nu in
Nederland om aan te sterken." Hier-
mee introduceerde Servaes Custers
van De Gemeentereiniging een
schitterend typetje dat het koffie-
lied tot een onvergetelijke hit van
dit festival maakte. De drie heren
van deze groep brengen heel veel
10l met ergens nog een zweem van
maatschappelijk engagement, waar-
door deze terechte winnaar past in
de traditie van het Leids Cabaret
Festival.

Rik Schrauwen en Stef Herman van
Kamelot brengen pure clownerie.
Schrauwen hoefde zaterdagavond
maar 'Kijk, een toetertje' te roepen,
en het publiek lag in de spreekw-
oordelijke deuk. Dat Kamelot zo
uitgekiend, en zo perfect getimed,
zulke absoluut inhoudsloze flauwe-
kul zo succesvol kan overbrengen,
is en blijft knap.

Al dat theatrale geweld overscha-
duwde het meer klassieke 'zwarte-
pakken-cabaret' van de derde fina-
list, de groep 'Harten vrouwen,
schoppen heren' uit Gouda. Iro-
nisch genoeg had het optreden van
deze professioneel geschoolde men-
sen nog duidelijk een amateursta-
tus.

Surinam Music Ensemble treedt op in Satyricon

GS geven opnieuw subsidie
aan Jazz Mecca Maastricht

MAASTRICHT - Voor het
derde achtereenvolgende jaar
hebben Gedeputeerde Staten
van Limburg honderdduizend
gulden subsidie beschikbaar
gesteld aan de organisatoren
van Jazz Mecca. Het grote in-
ternationale jazzfestival wordt
dit jaar van 30 oktober tot 1
november gehouden.

GS dichten het evenement groot
provinciaal belang toe vanwege de
zeer positieve uitstraling op het eco-
nomisch en cultureel leven van
Limburg. In 1990 bezochten onge-
veer 15.000 jazzliefhebbers Jazz
Mecca 1, vorig jaar waren er meer
dan 20.000 bezoekers in het Mecc.

Naast de Stichting Jazz Festivals
Maastricht, die jazz Mecca organi-

seert, is er in de provinciehoofdstad
nog-een andere organisatie op jazz-
gebied actief: de Stichting Jazz
Maastricht. Die heeft een cyclus in
het leven geroepen, Jazz in Heaven,
in het kader waarvan op 17 maart
het Surinam Music Ensemble zal
optreden. Plaats van handeling is
café Satyricon, St. Bernardusstraat
16 in Maastricht.

Het SME werd in 1981 opgericht
door bassist Pablo Nahar en drum-
mer Eddy Veldman. Dit Surinaam-
se duo liet traditionele Kaseko-rit-
mes versmelten met de Bebop van
Miles Davis, Charlie Parker en Diz-
zy Gillespie wat resulteerde in een
nieuwe muziekstijl: Paramaribop.

In het afgelopen decennium bleken
meer ingrediënten nodig voor hun
eigen muziekstijl diewerden gevon-

den binnen het moderneBraziliaan-
se muziekidioom, het Afrikaanse'
ritme en Latijns-Caraïbische invloe-
den.

In Maastricht treedt het Surinam
Music Ensemble op in de volgende
bezetting: Eddy Veldman, drums;
Pablo Nahar, bass; Ponda O. Brian,
precussie; Charles Green, trompet;
Paul van Kemenade, alt-saxofoon;
Leonardo Amuedo, gitaar; José
Loptretti, keyboards. Het concert
begint om 21.30 uur. reservering is
mogelijk via telefoonnummer
043-210321.

" Het Surinam MusicEnsemble te gast in Satyricon. Foto: ARNOLD VAN west

Goldreyereist
schadevergoeding
AMSTERDAM - Directeur WH"
Beeren van het Stedelijk Museutf
heeft zich op 12 augustus '91 in cc"
toevoeging by een kwitantie vef'
plicht de restauratie van Newman
schilderij 'Whos afraid of red, W
low and blue' te blijven verdedigen'
Dat stelt de Amerikaanse restaura
teur van het doek, Daniel Go»'
dreyer, in zijn dagvaarding voor o
Newyorkse rechtbank. De kwitaJJ'tic voor Goldreyers honorarium
werd ondertekend op de dag &
Beeren het schilderij kwam op»a'
len.

Volgens Goldreyer heeft Beere»
zich niet aan die verplichting ée'
houdenen eist hij daarom een scha'
devergoeding van 25 miljoen doü^wegens contractbreuk. Beere
heeft na terugkeer van het werk o°|
danks de kritiek van onder mee
prof. Ernst van de Wetering, ovCf'
gens altijd staande gehouden datWj
het resultaat van de restaura^
'goed en bevredigend' vindt. G°
dreyer stelt in zijn dagvaardingve_
der dat onderzoeken van het Ce*\
traal en Gerechtelijk Laboratoriu^elkaar tegenspreken. Het laatsteo^derzoek van het Gerechtelijk I~>°°
ratorium werd na de terugkeer ve
richt en wees uit dat Goldreyer 1>
werk met een roller in zrjn gehe
heeft overgeschilderd.

De Amsterdamse gemeente-adv
caat heeft zijn onderzoek naar ö

claim van Goldreyer en mogelUß
contra-claims van de gemeente n<*
niet afgerond. Zijn rapportas,
wordt rond half maart verwacht, *dus woordvoerster Sabine Ruite
beek.

Goedkoop
naar Luik
met LOV

HEERLEN - De Limburgse
Opera Vereniging biedt opera-
liefhebbers de mogelijkheidvoor
een dubbeltje op de eerste rij te
zitten. Donderdag kunt u name-
lijk kennis maken met die ver-
eniging én met de Opera van,
Luik door in te schrijven voO*
'Les Diables de Loudun', eeP
opera in drie akten van de Poo'-
se componist Penderecki. Alje
plaatsen zijn eerste rang, de PrVfis zevenendertig gulden en vü*";
tig cent, inclusief de busreis.

De opera 'Les Diables de LoU'
dun' berust op een ware gebeur-
tenis, rond 1634, in de Franse
stad Loudun. Politiek, leugens-
jaloezie, intriges en duivelse be-
zetenheid zijn de ingrediënten»
die - ondersteund door muziek- garant zullen staan voor eefl
genoeglijke opera-avond.

Voor meer informatie en aanmel'
dingen, André van HeeSf
046-333182.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. vlinderlarve; 3. elk der bei-
de gelijke delen; 6. boom; 11. toestand v.
lage conjunctuur; 12. in jaren gevorderd;
13. dwaas; 14. deel v.e. trap; 15. hoofd-
deksel; 17. jongere broer of zuster; 19.
trommelaar; 22. soort papegaai; 25. jaar-
lijkse aanvulling van paarden bij de bere-
den wapens; 28. mengsel; 30. nagerecht;
31. deel v.e. toneelstuk; 33. gepelde gerst;
35. spoedig; 37. militaire rang; 38. duur-
zaam; 39. jong dier; 40. hevige wind; 41.
levenslucht.

Verticaal: 1. deel v.h. lichaam; 2. bed
vaartganger; 4. equator; 5. bedrijf, w *
plaats; 7. hemellichaam; 8. toespraak,
kerkelijk gebruik; 10. Perzische titel, a

krachtig; 18. Spaans rijpaard; 20. so
papegaai; 21. loot, takje; 23. opP.-^J
24. Sp. ex-koningin; 26. vis; 27. duiowj
28. griezelig; 29. zenuwachtig; 32. o(o^.
vloer; 33. kleur; 34. deel v.e. aantai <m
drukte vellen papier; 36. hetzelfde.

f limburgs dagblad J

Oplossing van gisteren
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. UMBURGS MOOISTE
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DONDERDAG 28 MEI
(Hemelvaartsdag)
■

De Stichting Grand Ballon
nodigt u uit deel te nemen

aan
LIMBURGS MOOISTE

de toerversie van !
de enige Nederlandse

wielerklassieker.
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Ü heeft de keus uit 3 routes:!
i

★ 116 km „vlak" j
(blauwe lus)

* 130 km „heuvels" j
(rode lus) !

* 246 km klassieker totaal

N oecm

Fi Blauwe Lus #

X(a Af

f Cv^Ql^ y\ Start/Finishf
__# _iv * \ \_—-''"WHeerlen f_^^ Valkenburg O \ _, f/\, \

ff A/ -^ - #I O Maastricht / * aJa
V, (^~S Rode Lus a I »

Voor meer informatie
en aanmelding
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Het parcours van
LIMBURGS MOOISTE is in karakter,
zwaarte, lengte en locatie vergelijkbaar
met de profeditievan de Amstel Gold

Race. De route is echter aangepast aan
de specifieke eisen die een toerrijder aöfl

een klassieker stelt:

* door Limburgs mooiste gebieden
* nauwelijks bekende,
verkeersarme wegen

★ 26 bekende en onbekende klimmen
* fiets- en omgevingsvriendelijk

* 246 km en slechts één verkeerslicht ■
* man-snelheid 25 km/u

"

Start-finish-locatie/permanence:
Auberge de Rousch,

Kloosterkensweg, Heerlen
■ ■ ■ ,

'.-■.. i

!■ -,__a_h ■ '

: *"' '' '!
De start — afhankelijk van de route die u
kiest - is op donderdag 28 mei tussen

5.00 en 11.00 uur. Sluiting van de laatst^
controlepost is op 22.00 uur gesteld.

Deelnemers ontvangen in de
permanence aan de finish een

persoonlijke herinnering.
Deelnamekosten ’ 10,- p.p. De

voorinschrijving (mcl. betaling) sluit op
14 mei aanstaande.

Vanaf aanstaande vrijdag kunt u bil
de kantoren van het Limburgs Dagblad

terecht om een volledig programma
; annex aanmeldingsformulier af te halen-

U kunt ook schriftelijk om toezending ven1

een of meerdere formulieren verzoeken-
U schrijft dan aan:

Stichting Grand Ballon,
Valkenburgerweg 26,

6411 BN Heerlen.
i
i 1:Amstel Malt.

Als jeermeer mt
dan een lust. ijl*

AMSIEI MALT ALCOHOLVRIJ

UW TWEEWIELEBSPECIALIST jï 3Sr^
sjef/emmens .«k||p.
HEIGANK 30 - TEL: 312545 * STREEPERSTR. 2 - TEL: 313033NIEUWENHAGEN SCHAESBERG

Limburgs Dagblad
De duidelijkekrant



Staatssecretaris dreigt met ingrijpen door overheid

'Tarieven specialisten
moeten snel omlaag'

Van onze parlementaire redactie

pSWUK - Staatssecretaris."üons heeft de organisaties
specialisten, ziekenhuizen

verzekeraars (ziekenfond-
.n> particulieren- en ambtena-
jHverzekeraars) gisteren nog
|7ee dagen de tijd gegeven om
Jf1 te tonen dat de tarieven

de specialisten niet met 98
maar met 48 miljoen

lU*den omlaag moeten.

Jlu °rganisaties moeten in die dagen
LrJ eigen berekeningen beargumen-
%^ n-.Vrrjdag bespreekt Simons de
d,» estie in het kabinet. Hij sloot na
3J?°P van het overleg met de organi-
iJit inSriJPen door de overheid niet

|i?d 1989 hebben de vijf organisaties
■te] gesloten waarin is vast-
i^gd dat de kosten voor specialisti-
lr*v> u*p e -iaar zou<^en worden
gljèn °ren' Eventuele overschrijdin-
Jj/1 zouden via tariefsverlagingen
i. re*en gecompenseerd.

m ?I j.|i Centraal Bureau voor de Statfë-
I lat i^HS) heeft deze zomer becijferd
■P dekosten in 1990 met 98 miljoen
■V zÜn gestegen. Na een halfjaar
l',o êggen kwamen de organisaties
l&i e yvee^ met een eigen bereke-
Ki) .. uitmondde in een over-
I^if 1'1dingvan slechts48 miljoen. Die
■J-ri Irioeten worden gecompenseerd
Whtt. een verlaging van de particulie-
■»T ven van de specialisten met

.Procent, van de ziekenfondstarie-
l'Oo met 3,85 procent en de tarieven
l_--r de psychiaters (awbz) met acht| °cent.

Afspraken
3'S'
' lwons is net niet eens met de bere-

idingen van de organisaties. Een
r^nische correctie 'van een enkel
100 en' kan wat nem netreft nog
i/%J..de beugel, maar een halvering
tjj. 1 "et CBS-bedrag vindt hij te fors.

2^i dat de organisaties zich aani\t eiSen afspraken (die in de plaatsamen van een door het kabinet
rn0 inkomensverlaging)

nouden. Hij wil ook de ga-
_snüe dat de uiteindelijk vast te stel-
ten°Verschrijding via tariefsverlagin-
i^ °P tafel komt en dat geldt ook
jfQt

r de - waarschijnlijk nog veel- overschrijding in 1991.

f er s^atssecretaris noemde het on-
luj Woord overschrijdingen bij

j . artsen en fysiotherapeuten wel
i). L^Penseren met bezuinigingen
'oo de specialisten niet.
r^ Dijkers van de Vereniging
'am Ziekenhuizen zei
gat' ns e VÜ^ organisaties dat het
,y. Van vijftig miljoen wel degelijk
i te verklaren. Hij waarschuwde
i z°geheten vrjfpartij enak-
-1 Waarvan de afspraak over de

6n een onderdeel vormt, op-
is Jp te bestaan als de organisaties

tssecretaris niet kunnen over-
"*tri " Volgens hem zou dat ook de
>r_Henvverking tussen de vijfpartijenaer druk zetten.

Honecker in
ziekenhuis

!. st OTJ - De vroegere Oostduit-
-I.clta.cltaats- en partijleider Erich Ho-r 's gisterochtend in een
J.no °Us diplomatenziekenhuis op-
!o_. jV?"?n- De 79-jarige Honecker
'_!"„JJden aan leverkanker in eenseVorderd stadium.

'Kredieten alleen in ruil voor einde nederzettingenbeleid'

VS zetten Israël
onder grote druk
WASHINGTON - De Verenigde
Staten verstrekken Israël alleen
tien miljard dollar (ruim 18 miljard
gulden) aan kredietgaranties als dat
land besluit zijn nederzettingenbe-
leid in de bezette gebieden te beëin-
digen. Dat heeft de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken,
James Baker, gisteren verklaard te-
genover een subcommissie van het
Huis van Afgevaardigden.

Baker liet in zijn toelichting Israël
twee keuzes: Israël stopt met de
verdere kolonisatie van de bezette
gebieden (inclusief de aanleg van de
daartoe bestemde infrastructuur),
in ruil voor 10 miljard dollar aan
kredietgaranties in de komende vijf
jaar, of Israël besluit tot het vol-
tooien van de bouw van huizen in
de bezette gebieden die op 1 januari
1992 nog niet gereed waren. De
joodse staat stemt in dat geval auto-
matisch in met een vermindering
van de te verkrijgen kredietgaran-
ties gedurende een jaar. ledere dol-
lar die Israël in die twaalf maanden
besteedt aan de voltooiing van de
bouw gaat af van de garanties, aldus
Washington.

„De keuze is aan Israël", zo stelde
Baker. Het was voor het eerst dat de
Amerikaanse minister in het open-
baar uitspraken deed over het Israë-
lische verzoek om kredietgaranties.
De uitlatingen kwamen bovendien
op het moment dat in Washington
de yierde ronde in het moeizame
vredesoverleg voor het Midden-
Oosten van start ging.
Het is voor het eerst in jaren dat de
VS politieke voorwaarden stellen ,
aan de verstrekking van kredietga-
ranties. Het Amerikaanse Congres
beslist uiterlijk eind maart over de
verstrekking van kredieten, die Is- ,

raël wil gebruiken voor de opname
van ruim een miljoen joden uit de
voormalige Sovjetunie.
Premier Yitzhak Shamir stelde zich
uitermate onverzoenlijk op. Hij be-
schuldigde Washington ervan de
zijde van de Arabieren te hebben
gekozen bij het vredesoverleg en
verklaarde dat de Israëlische rege-
ring nooit en te nimmer zal stoppen
met het oprichten van nederzettin-
gen in de bezette gebieden.
De rechts-radicale minister van
Huisvesting Ariel Sharon kondigde
gisteren nog aan dat hij opdracht
heeft gegeven om de komende twee
jaar 22.000 nieuwe huizen te bou-
wen voor jodenin de Gazastrook en
de Westelijke Jordaanoever. Hij
voegde eraan toe dat dat aantal nog
met 2.000 huizen kan worden ver-
hoogd.

Zie verder pagina 4

" Shamiren Baker verwachten
nietsmeer van elkaar

DeKlerk voorspelt 'enorme crisis' bij verlies

Blanke Zuidafrikanen
17 maart naar stembus

KAAPSTAD - President F.W. de
Klerk heeft gisteren aangekondigd
dat het referendum onder de blanke
Zuidafrikaanse bevolking over de
afschaffing van de apartheid en het
delen van de macht met de zwarte
meerderheid 17 maart zal worden
gehouden.
In het referendum wordt de ruim 3
miljoen blanke Zuidafrikanen ge-
vraagd ja of nee te antwoorden op
de vraag: „Steunt u de voortzetting
van het proces van hervormingen
dat de staatspresident op 2 februari
1990 in werking zette en gericht is
op een nieuwe grondwet door on-
derhandelingen?"

De Klerk kondigde het referendum
aan nadat zijn Nationale Partij een
tussentijdse verkiezing in Potchef-
stroom voor een vacante zetel in het
parlement verloor van deConserva-

tieve Partij. De Klerk heeft gezegd
te zullen aftreden en algemene ver-
kiezingen uit te schrijven wanneer
de door hem begonnen hervormin-
gen in het blanke referendum wor-
den afgewezen. In een zondag ver-
schenen vraaggesprek in het Afri-
kaans-talige blad Rapport zei De
Klerk dat Zuid-Afrika 'een enorme
crisis wacht' wanneer hij het refe-
rendum verliest.

Het is niet zeker of de extreem-
rechtse Konservatieve Partij (XP),
die het verzet tegen de hervormin-
gen aanvoert en terug wil naar de
apartheid, aan het referendum zal
deelnemen. De XP beraadde zich
gisteravond over haar positie.
De grootste zwarte oppositiebewe-
ging ANC moet ook eerst overleg
plegen, maar ANC-leidër Ramapho-
sa zei 'geen KP-zege te willen.'

binnen/buitenland

leren raken in
beroering door
abortus-affaire

DUBLIN - Het Hooggerechtshof in Dublin
heeft zich gisteren gebogen over de abortus-
affaire die de gemoederen in lerland danig in
beroering heeft gebracht. Het Hof kwam
achter gesloten deuren bijeen om zich te be-
raden over de uitspraakvan een lagererecht-
bank die een 14-jarige slachtoffer van ver-
krachting had verboden naar Groot-Brittan-
nië te gaan om daar abortus te laten plegen.
Naar verwachting zal de zitting twee dagen
duren.
Het meisje werd verkracht door devader van
haar beste vriendin. Zij werd zwanger en wil-
de, aangezien abortus volgens de lerse
grondwet verboden is, naar Groot-Brittannië
om daar de zwangerschap te laten afbreken.
Een rechter sprak hierover zijn veto uit. Het
meisje en haar ouders werden voor negen
maanden verboden lerland te verlaten. De

ouders van het meisje tekenden beroep aan
tegen deze uitspraak. De staat, die hoopt dat
het beroep succes zal hebben en daarmee
een nieuw referendum over de abortuswet
onnodig wordt, betaalt de kosten. Vijf rech-
ters moeten nu het vonnis vellen in deze
zaak die de nieuwe lerse regering voor on-
verwachte problemen heeft gesteld.

De media vroegen gisteren het Hoogge-
rechtshof af te zien van de gebruikelijke
gang van zaken om dit soort kwesties achter
gesloten deuren te behandelen. Het Hof
wees dit verzoek af.
Verwacht wordt dat de advocaten van het
meisje zullen stellen dat de lerse grondwet
niet toegepast kan worden op een ler die in
het buitenland vertoeft en dat de grondwet
het recht te reizen niet kan doorkruisen.
Biedt de uitspraak van het Hooggerechtshof
geen soelaas voor de familie, danzal zij, naar
verwachting, naar het Europese Hof van Jus-
titie gaan.
De tijd speelt in het nadeel van het meisje. In
Groot-Brittannië mogen vrouwen tot 24 we-
ken na de bevruchting besluiten tot abortus.
Naar verluidt heeft het slachtoffer, van wie
de identiteit niet is onthuld, nog zes weken
voor die termijn is verstreken.

Klacht tegen
raadsman in
zaak-Maurik

ARNHEM/EDE - De Edese advo-
caat mr J. Wurfbain heeft bij de
deken van de Orde van Advocaten
een klacht ingediend tegen zijn Ut-
rechtse collega mr P. Bovens. Die
laatste zou ongeoorloofde druk op
het slachtoffer in de Maurikse in-
cestzaak hebben uitgeoefend om
haar beschuldigingen tegen twee
veroordeelde broers in te trekken.
Ook de echtgenote van één van de
verdachten zou daarbij een dubieu-
ze rol hebben gespeeld.

Mr Wurfbain is al geruime tijd
raadsman van Marianne, de vrouw
die jarenlang op brute wijze sek-
sueel is misbruikt doorfamilieleden
en kennissen in Maurik.

In november 1990 schreef ze een
brief aan de procureur-generaal in
het ressort Arnhem, waarin ze
meldde dat ze haar in december
1989 veroordeelde broers ten on-
rechte zou hebben beschuldigd.

In NRC/Handelsblad van afgelopen
zaterdag vertelt ze in een interview
dat de verdediger van de broers, mr
Bovens, haar daarvoor onder druk
heeft gezet en dat de twee mannen
wel degelijk schuldig zijn.

Aanzet
De stationering van VN-
troepen waartoe nu defini-
tief is besloten, kan het ein-
de betekenen van het niets-
ontziende geweld, waarmee
de volledige desintegratie
van de onder Tito gestichte
federale staat Joegoslavië
gepaard is gegaan. Maar
zekerheid daaromtrent is er
allerminst. Immers, niets is

minder voorspelbaar gebleken dan de gang van de ontwikkelin-
gen in deze brisante regio gedurende het laatste jaar.
Vijftien bestandsovereenkomsten werden aan flarden geschoten,
voordat de inktvan de verdragstekst was opgedroogd. De groot-
ste zondaars waren de generaals van het door Serviërs gedomi-
neerde 'volksleger' en van de luchtstrijdkrachten, die er - alles en
iedereen negerend - op los bleven slaan. Daarbij veroorzaakten
zij onuitsprekelijk menselijk leed en richtten gigantische vernielin-
gen aan. Herstel, voorzover mogelijk, zal miljarden kosten en jaren
vergen. Op grond van die ervaring en gegeven het feit dat het
'privé-legertje' van de Servische houwdegen Milan Babic niet van
plan is dewapens in te leveren, is hetverstandig de verwachtingen
voor een spoedige algehele kentering ten goede niet te hoog te
spannen. Toch is een belangrijke stap in de goede richting gezet.
Uit de omvang van het troepencontingent valt op te maken dat de
Verenigde Naties zich ten volle bewust zijn van de kolossale taak
die op hen rust. Bijna veertienduizend manschappen zijn nodig om
toe te zien op terugtrekking van de 'federale troepen', de irregulie-
re Servische gevechtseenheden te ontwapenen en de duurzaam-
heid van de wapenstilstand te garanderen. Meer kan de vredes-
macht van de VN niet doen.
Het is aan de vredesconferentie om te proberen een aanzet te
geven voor een politieke oplossing van het verscheurende conflict.
VN-chef Boutros Ghali heeft Kroatië laten weten datzolang de vre-^
desmacht ter plekke in stelling is, de Kroaten het bestuur over de
de door Serviërs veroverde gebieden in Kroatië niet herkrijgen.
Onder verwijzing van de onlangs op verzoek van de EG in de
grondwet van Kroatië opgenomen garantie ter bescherming van
minderheden eist president Tudjman daarentegen dat de soeverei-
niteit over de hele republiek wordt hersteld.
De eis van Tudjman is volstrekt redelijk. De vredesconferentie kan
daar niet omheen. Het zou te gek zijn als de agressor, in dit geval
Servië, straks nog wordt beloond met de oorlogsbuit.

Rechtszaak tegen
Mielke gaat door

BERLIJN - Het proces tegen de
voormalige chef van de Oostduitse
staatsveiligheidsdienst (Stasi) Erich
Mielke in Berlijn gaat door. Dat
heeft de rechtbank gisteren beslo-
ten.
De openbare aanklager wees erop
dat de 84-jarige Mielke seniliteit si-
muleert. Bij intensief onderzoek
doorartsen is in het najaarvan 1991
vastgesteld dat Mielke 'niet bereid
is een proces mee te maken, maar
daartoe wel in staat.'
In verband met de leeftijd en de ge-
zondheidstoestand van Mielke heeft
de rechtbank besloten dat de zittin-
gen niet langer dan anderhalf uur
duren. De derde zittingsdag duurde
gisteren overigens maar 40 minu-
ten.
Mielke, die tot oktober 1989 het ge-
vreesde hoofd was van de geheime
politie van de DDR, staat terecht op
de verdenking dat hij in augustus
1931 twee politiemensen heeft
doodgeschoten in Berlijn.

Duke niet op
stemlijst van

Republikeinen
WASHINGTON - Het zit David
Duke niet mee in zijn race naar het
Witte Huis. Het Amerikaanse Hoog-
gerechtshof verwierp gisteren zijn
verzoek om bij de voorverkiezingen
in Georgia op de lijst van Republi-
keinse kandidaten voor het presi-
dentschap geplaatst te mogen wor-
den. De voormalige Kv Klux Klan-
leider wil het op 3 maart in deze
staat opnemen tegen de huidige
president George Bush.
Dukes advocaat had het Hof ge-
vraagd in te stemmen met het ver-
zoek van Duke om op de stemlijst
in Georgia gezet te worden. Het Hof
weigerde met overgrote meerder-
heid tegemoet te komen aan deze
wens.
De uitspraak houdt in datDuke wel
aan de voorverkiezingen mag mee-
doen, maar niet als een kandidaat
voor de Republikeinen.

punt uit

Haïti
Haïtiaanse parlementsleden en
de verdreven president van
Haïti, Jean-Bertrand Aristide,
hebben in de nacht van zondag
op maandag een akkoord be-
reikt over herstel van de demo-
cratie en terugkeer van Aristi-
de als president. Maar de uit-
voering van het akkoord valt of
staat met de aanvaarding ervan
door de plegersvan de militaire
staatsgreep tegen Aristide ver-
leden jaar september, zo me-
nen waarnemers

Zimbabwe
De regering van Zimbabwe wil
ruim de helft van de grond die
in handen is van blanken natio-
naliseren. Zij dient daartoe
vandaag een wetsontwerp in
bij het parlement, dat het onge-
twijfeld zal aannemen. Dit be-
tekent dat 6 miljoen hectare
landbouwgrond zal vrijkomen
voor verdeling onder zwarten,
die nu een schamel bestaan ha-
len uit overbevolkte gemeen-
schapsakkers.

Stroom
In het Medisch Spectrum
Twente in Enschede is gister-
ochtend zeker anderhalfuur de
stroom uitgevallen. De storing
leidde tot chaotische taferelen,
vooral doordat het noodaggre-
gaat ook niet werkte. Operaties
moesten worden onderbroken
en patiënten van de intensive
care konden niet meer automa-
tisch worden beademd. Vol-
gens het ziekenhuis zijn er
geen persoonlijke ongelukken
gebeurd, ook was geen sprake
van levensbedreigende situa-
ties. Met het ziekenhuis in Hen-
gelo werd contact gelegd om
eventuele ongevalspatiënten
op Enschede's grondgebied
naar Hengelo te vervoeren.

Brochures
De Tunesische minister van
Binnenlandse Zaken heeft za-
terdag een onbekend aantal
publikaties van Amnesty Inter-
national in beslag genomen.
Volgens een mededeling van
het ministerie is de voorzitter
van de Tunesische Amnesty-
afdeling, MahmoudBen Romd-
hane, het ermee eens dat men
de wet overtreden heeft door
de brochures niet aan te mel-
den. De afdeling zou eerst ge-
zegd hebben dat de publikaties
niet voor de verkoop waren be-
stemd.

Algerije
Bij de schermutselingen tussen
Algerijnse veiligheidstroepen
en aanhangers van het FIS
(Islamitisch Reddingsfront)
zijn 150 doden en 700 gewon-
den gevallen, zo heeft het FIS
gisteren in een bulletin meege-
deeld. Er zijn 30.000 arrestaties
verricht, aldus het FIS, dat niet
meldt wanneer deze balans is
opgemaakt.

Ziekten bedreigen vluchtelingen

" Burmaanse vluchtelin-geninBangladeshdreigen

te worden getroffen door
diarree- en mazelenepide-
mieën. Dc afgelopen drie
weken zijn al zeker 25
vluchtelingen, voor het me-
rendeel kinderen, aan diar-
ree gestorven. Sinds juli
zijn meer dan 112.000 mos-
lims naar Bangladesh ge-,
vlucht, uit angst voor de-
represssie door dc Bur-
maanse junta. Dc foto laat
vluchtelingen zien langs dc
oever van dc rivier dc Naaf
in Bangladesh, wachtend
op vervoer naar één van dc
opvangkampen.

Foto: EPA
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opinie

VN geeft EG ruimte voor
optreden in Joegoslavië

Van onze redactie buitenland

NEW VORK/DEN HAAG - In resolutie 743 die de Vei-
ligheidsraad van de Verenigde Naties vrijdagavond una-
niem aannam, is de raad 'verheugd over de initiatieven
die de Europese Gemeenschap en zijn lidstaten hebben
ontplooid om een vreedzame politieke regeling te verze-
keren, met steun van de staten die deelnemen in de
Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Euro-
pa, door middel van het bijeenroepen van een conferen-
tie over Joegoslavië, inclusief de mechanismen die in dat
kader in het leven zijn geroepen.
Op de partijen in Joegoslavië
wordt een beroep gedaan 'om
hun volledige medewerking te
geven aan de Conferentie over
Joegoslavië, die zich ten doel
heeft gesteld een politieke rege-
ling te bereiken, in overeenstem-
ming met de principes van de
CVSE'.
In de inleiding verwijst de Vei-
ligheidsraad naar hoofdstuk VIII
van het Handvest van de Ver-
enigde Naties, dat de Veilig-
heidsraad de mogelijkheid biedt
om gebruik te maken van 'regio-
nale regelingen'. Regionale ak-
koorden, organen en hun activi-
teiten moeten wel 'verenigbaar
zrjn met de doelstellingen en be-
ginselen van de Verenigde Na-
ties'.

In de resolutie wordt de 'United
Nations Protection Force' (UN-
PROFOR, VN Beschermings-
macht) omschreven als 'voorlo-
pige operatie voor het scheppen
van een vredes- en veiligheids-
toestand die vereist is voor on-
derhandelingen over een volledi-
ge regeling voor de Joegoslavi-
sche crisis. De UNPROFOR zal
voorlopig voor 12 maanden in
Joegoslavië gestationeerd wor-
den 'tenzij de raad later anders
besluit.

In januari gingen er vóór en tij-
dens een ministerstop van de
CVSE in Helsinki verscheidene
stemmen op om de CVSE een ei-
gen interventiemacht of vredes-
macht te geven, die zou kunnen
samenwerken met de NAVO of
met de West Europese Unie, het

orgaan dat krachtens het nieuwe
EG-verdrag van Maastricht het
platform voor een eigen defen-
siepolitiek van de EG zou kun-
nen worden. Op 24 maart wordt
over de aanvullingvan de CVSE
met een eigen militair apparaat
verder gepraat. Het Conflict Pre-
ventie Centrum van de CVSE in
Wenen is amper actief geweest
in de Joegoslavische crisis.
Tegelijk zal in maart weer de
vraag aan de orde komen of de
CVSE moet blijven vasthouden
aan unanimiteit om beslissingen
te nemen. Volgens het huidige
reglementkan elk land van de 48
lidstaten (alle West- en Oost-
Europese landen, de Verenigde
Staten, Canada, tien voormalige
Sovjetrepublieken en Turkije)
een voorstel nu met een veto
treffen. Joegoslavië is nog steeds
lid van de CVSE, terwijl Kroatië
en Slovenië in januari een waar-
nemerstatus, dus nog geen stem-
recht, hebben gekregen.

Begin deze maand lanceerde mi-
nister van Buitenlandse Zaken
Van den Broek het idee om de
NAVO besluitenvan deCVSE te
laten uitvoeren. In zijn eigen
woorden: „Indien behoefte be-
staat aan een vredeshandhaven-
de macht of buffermacht zou de
CVSE de NAVO of de Noordat-
lantische Samenwerkingsraad
(het overlegorgaanvan de NAVO
en de vroegere Warschaupact-
landen - red.) kunnen vragen
zon operatie te organiseren."
Het was toen volgens Van den
Broek beter gebruik te maken
van een al bestaande NAVO dan
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iets geheel nieuws te improvise-
ren. „Het doeltreffend oplossen
van problemen is belangrijker
dan een keurige opzet met een
nauwkeurige taakverdeling,"
vond hij.
Terwijl Frankrijk (permanent lid
van de Veiligheidsraad) be-
schouwd wordt als een tegen-
stander van zon nieuwe taak
'voor de NAVO wegens het over-

wicht van de Verenigde Staten
daarin, zouden de VS voorstan-
der kunnen zijn, al was het maar
omdat een de door de CVSE be-
taalde interventiemacht veel
goedkoper uitpakt voor de VS
die in de VN meestal opdraaien
voor ongeveer een derde van de
kosten van elke vredesmacht. De
financiering van UNPROFOR is
een groot probleem gebleken.

In het geval van een CVSE-
beroep op de NAVO zouden er
gezien hoofstuk VIII van het
Handvest van de VN wel proble-
men rijzen, menen sommige des-
kundigen, aangezien de NAVO
en haar activiteiten niet hele-
maal zouden voldoen aan de
voorwaarde dat deze 'verenig-
baar moeten zijn met de doelstel-
lingen en beginselen van de VN.
'Zonder de machtiging van de
Veiligheidsraad' kan de CVSE
krachtens hoofdstuk VII ook
geen dwangmaatregelen nemen
zoals het sturen van 'lucht-, zee-
ën landstrijdkrachten.

De secretaris-generaal Boutros-
Ghali moet in juni, halverwege
het UNPROFOR-mandaat, voor-
stellen indienen voor het toe-
komstige gebruik van VN-troe-
pen en vredesmachten van regio-
nale organen in situaties die een
'bedreiging van de vrede, vrede-
breuk of daad van agressie' bete-
kenen. Al tijdens de bezetting
van Koeweit werd duidelijk dat
enkele VN-lidstaten voorstander
zijn van interventie- of vredes-
machten met verdergaande be-
voegdheden dan zij tot nu toe
meestal hadden. Die bevoegdhe-
den zijn niet geregeld in het
Handvest, maar worden perkeer
vastgesteld.

Resolutie 743 gaat niet meer in
op het meningsverschil tussen
VN en EG over de wijsheid van
het erkennenvan Kroatië en Slo-
venië. Op het moment dat de
EG-landen, Duitsland voorop,
wilden overgaan tot erkenning
van deze twee republieken, wa-
ren vertegenwoordigers van de
VN allesbehalve positief over het
optreden van de EG. Overgaan
tot erkenning werd toen bij de
VN gezien als een nieuw strui-
kelblok voor het sturen van een
VN-vredesmacht, omdat, zeiden
sommige betrokkenen, de Kroa-
tische regering zich dan gesterkt
zou kunnen voelen om te probe-
ren de door de Serviërs en het
federale leger gecontroleerde ge-
bieden van Kroatië te ontzetten.
Kroatië en Slovenië zijn (nog)
geen lid van de VN.

MINISTER VAN DEN BROEK
...'andere rol voor NAVO...

Foto: EPA

Shamir en Baker verwachten
niets meer van elkaar

DOOR AD BLOEMENDAAL

TEL AVIV - Israël heeft de
hoop op tien miljard dollar
aan Amerikaanse kredietga-
ranties opgegeven. „De
Amerikaanse regering is
niet langer bereid mee te
werken aan het vinden van
een oplossing," concludeer-
de zondag de Israëlische
minister Ehud Olmert, een
vertrouweling van premier
Jitschak Shamir. In Was-
hington houdt men onver-
kort vast aan de eis dat Is-
raël de bouw in bezet ge-
bied moet staken. Maar
Shamir acht de keuze tus-
sen kredietgaranties en ne-
derzettingen onaanvaard-
baar.

Omgekeerd verwacht men in
Washington niets meer van Sha-
mir. Het lrjkt erop dat de Ameri-
k_fnen een definitieve beslissing
over de garanties zullen uitstel-
len tot na de Israëlische parle-
mentsverkiezingen van 23 juni,
in de hoop dat een nieuwerege-
ring de nodige soepelheid zal
tonen.

De kwestie van de kredietgaran-
ties - nodig voor de opvang van
Russische immigranten - is zon-
dag uitgebreid besproken in de
Israëlische ministerraad. Na af-
loop lanceerde minister Olmert
(Volksgezondheid) een onge-
kend felle aanval op president
Bush en ministerBakeT van Bui-
tenlandse Zaken. Hij zei dat de
Amerikanen erop uit zijn Israël
„terug te drijven tot achter de
grenzen van 1967, met niet meer
dan een paar kleine concessies."

# De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker (links) tijdens zijn rond-
reis door het Midden-Oosten vorig jaarop bezoek bij de Israëlische premier Jitschak Shamir.

Archieffoto LD

Nieuwe eisen
Volgens Olmert stellen de Ame-
rikaanse onderhandelaars nieu-
we eisen bij iedere overlegronde
met Israëls ambassadeur in Was-
hington, Zalman Shoval. „Eerst
wilden de Amerikanen alleen dat

er geen begin zou worden ge-
maakt met nieuwbouw. Maar nu
stellen ze alweer nieuwe voor-
waarden. Het lijkt erop dat ze
hun eisen aanscherpen, telkens
als wij ons bereid tonen ergens
over te onderhandelen."

Olmert verdenkt de Amerikaan-
se leiders ervan dat ze de Pales-
tijnen hebben beloofd de garan-
ties onder geen beding te zullen
toekennen. Volgens hem tonen
de Amerikanen volop begrip
voor alle nuances in de Palestijn-
se eisen, maar zijn ze 'volstrekt
ongevoelig' als het gaat om de
standpunten van de regering-
Shamir. „Maar dit kabinet zal
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nooit toestemmen in een bevrie-
zing van het nederzettingenbe-
leid," waarschuwde hij.

Ambassadeur Shoval moest het
afgelopen weekeinde toegeven
dat zijn jongste gesprek met Ba-
ker volstrekt niets heeft opgele-
verd. De Amerikaanse minister
toonde zich vastbeslotener dan
ooit in zijn pogingen een eind te
maken aan de bouw door Israël
in bezet gebied, met inbegrip
van Oost-Jeruzalem. Shoval pro-
beerde vergeefs de Amerikanen
ervan te overtuigen dat er geen
verband behoort te worden ge-
legd tussen de kredietgaranties
voor de opvang van immigran-
ten - volgens Israël een strikt
humanitaire zaak - en de neder-
zettingenpolitiek.

ons dat we een keuze zullen ma-
ken tussen de veiligheid van
onze broeders in de voormalige
Sovjetunie en de toekomstige
veiligheid van ons land. Wat we
ook beslissen: het resultaat is al-
tijd negatief," zei Shoval. Hij
voorspelde dat de Amerikaanse
houding 'ongezonde gevolgen'
zal hebben voor het vredespro-
ces.

,Men verwacht kennelijk van

Brief
Premier Shamir heeft aan de
vooravond van de nieuweronde
in het vredesproces, die gisteren
in Washington is begonnen, een
brief geschreven aan minister
Baker. Volgens het Israëlische
dagblad 'Ma'ariv' bevat die brief
de weinig subtiele opmerking
dat Israël niet kan instemmen

met het 'Judenrein' maken van
de bezette gebieden.

In Jeruzalem meent men dat
president Bush en minister Ba-
ker hun hoop hebben gevestigd
op de nieuwe leidervan de Israë-
lische Arbeiderspartij, Jitschak
Rabin. Net als de Likud meent
de Arbeiderspartij dat de Ameri-
kanen geen voorwaarden beho-
ren te stellen aan de kredietga-
ranties. Maar de Israëlische
socialisten zijn voorstander van
een bevriezing van de bouw van
nederzettingen voor de duurvan
het onderhandelingsproces. Ra-
bin heeft bovendien aangekon-
digd dat hij binnen negen maan-
den na zijn aantreden als pre-
mier - als zijn partij de verkiezin-
gen wint - overeenstemming
denkt te bereiken met de Pales-
tijnen over een overgangsrege-
ling in de bezette gebieden.

Libanon
De Israëlische regering hoopt
dat de Libanese delegatie van
Syrië toestemming krijgt te on-
derhandelen over veiligheidsga-
ranties, die voor langere tijd rust
zouden moeten brengen in het
Israëlisch-Libanese grensgebied.
De spanning is daar de afgelo-
pen week hoog opgelopen, na de
Israëlische moordaanslag op
Hezbollah-leider sjeik Abas Mus-
sawi.

Zon veiligheidsovereenkomst
zou kunnen zorgen voor een
lichtpuntje in de diepe duister-
nis van het vredesproces. De Is-
raëlische onderhandelingsdele-
gatie heeft nog altrjd geen op-
dracht een plan voor beperkt
Palestijns zelfbestuur op tafel te
leggen. Volgens de Israëliërs
moet er eerst overeenstemming
worden bereikt over een agenda
voor het bilaterale overleg en
over een definitieve vergader-
plaats.

Plaatsen
Het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft alle
deelnemende partijen gevraagd
lijsten op te stellen met de na-
men van plaatsen waaraan ze de
voorkeur geven. Israël is tot nu
toe het enige land dat zon lijst
heeft ingediend. Het wil het
overleg het liefst voortzetten in
het Midden-Oosten, maar is be-
reid Zuid-Europa als alternatief
te aanvaarden. Naar verluidt
staan ook Den Haag en twee ste-
den in Zwitserland op de Israëli-
sche lijst. De Palestijnen en de
Arabische landen blijven het
liefst in Washington, omdat ze al-
le hoop gevestigd hebben op
Amerikaanse bemiddeling.

Herkeuring
Eerst wordt de woo met
goedvinden van overheid,
vakbonden (schoorvoetend)
en werkgevers jarenlang
misbruikt om overtollig per-
soneel kwijt te raken. Een
dure regeling, die zwaar op
de schouders van de wer-
kende burgers drukt. De
regering slaat pas alarm
wanneer blijkt dathet aantal

van één miljoen wao'ers dreigt te worden bereikt. Dan dringt ein-
delijk het besef door dat de regeling te kostbaar is geworden en
dient er drastisch op te worden bezuinigd.
Door het min of meer geautoriseerde afschuiven van overtollig
personeel naar de wao, zijn er vermoedelijk enkele honderddui-
zenden werknemers in deze regeling terechtgekomen, zonder ook
werkelijk arbeidsongeschikt te zijn. Dat de werkelijk arbeidsonge-
schikten van dat beleid dedupe zijn geworden behoeft geen nader
betoog.
Evenals met het rampzalige ziektekostenplan-Simons het geval is,
komt het kabinet — in de persoon van staatssecretaris Ter Veld -
nu met een herkeuring voor wao'ers op de proppen, waarvan de
gevolgen tevoren niet of onvoldoendezijn bestudeerd. Zo is er bij
voorbeeld niet gesproken met de directeurenvan de GAK/GMD's,
de deskundigen bij uitstek. De staatssecretaris is van mening dat
de ongeveer 400.000 arbeidsongeschikten met een uitkering, die
op l januari 1993 jonger zijn dan vijftig jaar, moeten worden her-
keurd. Een dergelijk massale herkeuring is onmogelijk, zo werpt
directeur Van Stralen van GAK/GMD in Heerlen terecht tegen. Er
zijn simpelweg niet genoeg keuringsartsen en arbeidsdeskundigen.
Het kost zeker twee jaar om voldoende mensen voor die functies
op te leiden. Gevolg van dit alles is dat de Sociale Verzekerings-
raad (SVR) moet gaan onderzoeken hoe de herkeuring van de
400.000 wao'ers onder de 50 jaar in de praktijk moet worden ver-
wezenlijkt. Een omkering van de logische volgorde van handelen
derhalve.
Bovendien kan de regering zich beter richten op een beleid dat is
gericht op het voorkomen dat mensen ziek en arbeidsongeschikt
worden, het bevorderen van reïntegratie en een beleid dat de
rechtsbescherming bevordert. GAK/GMD houdt zich daar mo-
menteel intensief mee bezig en er komen dan ook al aanzienlijk
minder mensen in de wao terecht dan voorheen het geval was.
Het wao-plan zoals het nu op tafel ligt heeft er alle schijn van dat
het kabinet onder het mom van reïntegratie de uitkeringsvoor-
waarden wil verslechteren, wat een onaanvaardbare inkomens-
achteruitgang betekent voor tienduizenden mensen, zonder dat
daar de kans op werk op een aanvaardbaar niveau tegenover
staat.

P.S.

lezers schrijvenj
Regering

Ik ben gelukkig geen politicus.
Ik vraag me echter wel af waar-
om ik de volgende keer op een
van de regeringspartijen zou
stemmen. Per slot van rekening
is het zo dat ook ik een lagere-
schoolopleiding heb genoten.
Fröbelen, zoals ze in Den Haag
doen, heb ik zelfs al geleerd in
mijn allereerste levensjaren. Ik
vind niet dat onze regeerders
meer intellect demonstreren,
dan je met voornoemde opleidin-
gen mag verwachten.
Het verwondert mij al vele jaren
dat deze club het werkloosheid-
sprobleem niet op kan lossen. Ze
proberen dit nu al heel lang,
maar uit de resultaten blijkt dat
ze volkomen verkeerd bezig zrjn.
Je kunt namelijk geen werk
scheppen. Als je dat doet ver-
groot je de berg spullen, die on-
verkoopbaar of te duur wordt.
De enige .manier om werk te la-
ten ontstaan is de burger meer
koopkracht geven. Als dat ge-
beurt ontstaat er vanzelf meer
vraag en daardoor meer werk.
Het lijkt me dan ook de moeite
waard dat eens te proberen. Wel-
ke politieke partij wil zich daar
nu eens voor inzetten? Dan zou
ik namelijk weer weten op welke
partij ik in het vervolg moet
stemmen.

ELSLOO J.G. Schalk

Plan Simons
Aan Hans- Simons, een ex-wet-
houder, een afgestudeerde doc-
torandus in een sociale weten-
schap en afgevaardigde van een
partij waar nog géén twintig pro-
cent van het volk achter staat
laten wij ons gezondheidsstelsel
over. Hoe profileerde hij zich?
Hans Simons weet het allemaal
beter dan veel knappere geleer-
den dan hij is, uit de Eerste
Kamer. Hij weet het beter dan
wetenschappers die in de dage-
lijkse praktijk van ons zorgstel-
sel werken.
Hans Simons meent het allemaal
te weten. Echter: begrijpen, in-
zicht hebben en effectinschat-
ting zijn er bij hem niet bij. Hij
lijkt dus een fantast. Moeten we
ons, door het buitenland ge-
roemde zorgsysteem, dat nog
steeds tot tevredenheid functio-
neert, om zeep laten helpen door
zo iemand die daarbij ook nog
van die enorme partypolitieke
oogkleppen draagt?
Het werkvan mensen diemenen
alles te weten, maar slechts wei-
nig begrijpen, kenmerkt zich
door slechte maatregelen die, als
ze eindelijk door hebben hoe
verkeerd hetgeen ze deden was,
weer gevolgd moeten worden
door reparatiemaatregelen.
Daarop volgen weer nieuwe re-
paratiemaatregelen, en ga zo
maar door. Het is een voor groot
ongemak zorgende bureaucrati-
sche, dure puinhoop. Bovendien
ben ik het als burger van dit land
spuugzat steeds de rekening van
dit soort prulwerk te betalen.

MAASBRACHT
drs R.G.A. Engels

postbus 3100

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienenbetrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort of geretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

Voorstel
Naar aanleiding van uw stuk 'O*'
ficiële opening van Abortuskl1'

niek' heb ik een voorstel v°°
Europarlementariër Nel va*JDijk. Er zijn mensen die graai
veel eten. Daar word je natuUr
lijk ook dik van. Als er nu <*e.
mogelijkheid bestaat om, nada
men het eten heeft geproefd e^genuttigd, deze via een openin»
van de hals te laten afvloeief'
zyn de verdere consequentie*
van het vele eten opgelost. *_
wordt zoveel, te veel, geprod^'
ceerd en weggegooid dat he
hyprociet zou zijn deze ingreeP
niet uit te voeren. Het zou troi1'

wens een goed exportartikel!,
zijn. Om het met de woorden vaJj
Nel van Dijk te zeggen, iets o&
trots op te zijn. Het eerste resta^'
rant wordt dan officieel doo
haar geopend.

VALKENBURG A. Wechselef

Macht
Je gaat je afvragen of deze rege-
ring geen psychiatrische hulp
nodig heeft. Alle ministers w£len de macht naar zich toe treK
ken, zonder aanzien des Perj
soons. Ze verzinnen allene
wetten zodat de burger niet mee
weet, wat nog wel en niet mag'

Je bespeurt niets natuurlrjK»
meer aan de mens, hij is zo ge'
kneed en ingeblikt dat hij'ZU
robotachtige bewegingen maa^eDe mens is niet meer een met o
natuur. Je gaat je afvragen waa
het naar toe moet met de men
heid! Deze 'kleurstoffengenera-
tie' wordt niet oud. Is ook bete^voor de aarde zodat deze zIC ■kan herstellen van alle rotzo
die juist door de mens veroo
zaakt wordt.

HOENSBROEK Jan StruV«f
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In- en export
in de lift

pN HAAG - De omvang van de
jsderlandse uitvoer is vorig jaar

vnet vijf procent gestegen, het in-
c°ervolume groeide met drie pro-
6nt. De uitvoergroei zat hem voor-
gelijk in onbewerkte agrarische
WT-dukten, delfstoffen, voedings-
J* genotmiddelen, textiel en kle-
ai*ig.

Vaderland voerde vooral meer con-
in. Dat heeft het

8S maandag bekendgemaakt..e Waarde in guldens van de Ne-
24olands uitvoer lag vorig jaar met
l,B>B miljard gulden vier procent
'°ger dan in 1990, toen de uitvoer-
waarde 239,2 miljard gulden be-
!voeg. rje invoerwaarde lag vorig
bT °P 234,6 miljard gulden, twee
j>2°Centmeer danin 1990, toen voor

9>6 miljard werd ingevoerd.

et Positieve uitvoersaldo bedroeg
i orJg jaar 14,2 miljard, tegen 9,6 mil-
*d m 1990. De uitvoerpryz daal-
en vorig jaarmet een procei* met

v s grote uitzondering de prijzen
J"!uitgevoerde delfstoffen, die met
J;.n Procent toenamen. De invoer-

zen bleven op peil.

jj.er saldo verslechterde de ruilvoer
erdoor met een procent.

beurs

Rustig
- Hoewel Beurs-

(ja ln gisteren een prijshoudende
H& doormaakte, bleef de onder-; lteJ\,v°lgens een handelaar 'uitste-
'Wiet r°te uitschieters waren er
j t. De stemmingsindex' sloot 0,1
lfvy£ hoger op 126,20, terwijl de
i t,,:*-»ndex iets afgleed van 304,23303,86 punten.

ÏUi_
het ggers deden het rustig aan met
H ;. o°g op de cijferreeks van inter-

ttonals later in deweek. Unilever,
tje^°en Philips presenterenrespec-
cje vandaag, morgen en don-
ve J aS resultaten over 1991. Unile-
tU Was vorige week gevraagd, maar
liil_eSt dit keer tacntig cent achter-
en °P f 194-lu-Analisten voorspel-
f i^ten winst per aandeel van
f jjr' waar dat over 1990 nog
W. " Dedroeg- Enige stijger van
lte'tn° was Akzo, die f 1,20 brjspy-
tfuhi? op f 145,50. Philips werd eenboeltje lichter op f 32,40.
hij.llll^^ stemming op het Damrak
de

g samen met de appreciatie van
$t6rs°^arkoers en de vriendelijke
be^^ing op de ons omringende
tnj,iriZen- Tokio, waar de koersen ge-

d 1,5 procent daalden, had
«nir. n^gatieve invloed op het stem-I^beeld.dag Olie bleef ook maan-t}^ de motor van Beursplein 5.
astr de omzet niet meer de
don^nornische volumes had van
-net J'dag en vrÜdag> bleef olie
stük duizend (dubbeltelling)
verh of f 84-5 milJoen het meest
1,6n andelde fonds. De koers trok f
<H aan op f 143,40. KLM hadte lrj-
t_le onder sombere berichten over
w, menwerking met British Air-
-6"
8e».» loltale fondsen lag Vredestein
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?, L_ ? Q mnElseviercert. 12,9 13,0
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h S imS mW Tv" r, 'ÏHS ,',""KI ' _'w£w g
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Index Amsterdam
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internationals 204,30 205,50
lokaleondernem. 207,30 206,70
idf.nancieel 147,50 146,80
id niet-financ. 2651026450■mc K,,,
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dnMnanc 336,60 335,90ldnlet linanc'

CBS-stemmingsindex (1990=100),„ „n 126 10 1262(f ,"„ iW_m noVTwT _.'_o 1238 Cï~,,„ IM'4n i29OCr^l 2270 12270"'s,_',"*? nn'an 13080.„"n/nLi 4090 14160"^^'"Psl 'Goud en Zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud
onbewerkt 20,620-21,220, vorige
20,710-21,310,bewerkt 22,820 laten,vorigel
22,910 laten,zilver onbewerkt 205-275, vo-
rige 205-275, bewerkt 320 laten,vorige 320
laten

DOW Jones
Industrie 3 282 43iM^
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akzo c 093 150,00 325 9,8010,30b
°" '* 190.00 324 1,60 b 1,60
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«* cmrt .300,00 865 7,80 b 7,30
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«* cmrt 310,00 236 2,60 2,30
coc capr 300,00 250 10,00 b9,70bcoc capr 305.00 1083 7.00 6,90
coc pmrt 295,00 236 1,20 1,10
coc pmrt 300,00 709 2,00 2.00
coc pmrt 305,00 459 3.70 3.50
coc papr 300,00 251 3,50 3,50
hein papr 170,00 254 2,00 2,60
ho<* c aPr 55'00 773 W> 3,30
hoog cjul 55,00 239 4,60 5,10
hoo c

J
ükt «^ 332 3,80 a 3,60

hoog papr 55,00 322 2,20 1,90
mg capr 50,00 311 2.30 2,00
W «» 2H 7'lo 7'°°
kim c 095 20,00 390 22,00 21,50
"cdi capr 55,00 250 6,50 6,30
■>>> e aug 104,00 250 0.95 a 0,95

mfi
_

{fi.
phil cmrt 32,50 350 1,10 1,00

3Q2
phil capr 35,00 367 0,60 0,60
phU c 093 30,00 2634 7,00 6,70
phfl P mrt 32,50 257 0,80 1,10
phü papr 30,00 477 0,40 0,50
,pM papr 32,50 236, ,30
phU pokt 32,50 510 2,30 2,10
ohe capr 130,00 427 14,50 a 15,50
ohe capr 14,00 246 ,a 6,30
olie c apr 145,00 275 2,80 3,20
oüe 150,00 752 uo liM
ohe capr 155,00 238 0,60 0,80
ohe cjul 45,00 22 4,20 5,00
oUe c 094 145,00 633 17,00 17,50
ohe papr 140,00 348 2,00 b 1,50
olie pjul 145,00 229 7,00 6,20
olie p „kt 135,00 547 3,70 3,00
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olie p 094 145'00 482 "'2O 10'70
oüe p °95 13500 304 8,50 8,00
oüe p096 160'°° 437 20-50b 20'°°
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tops p"^ 570'0(1 391 4.20 b 4,00

"^ c rart mfx> 25° 250 io°
unil c ]ul m-m m 6.50 6.00;
voc capr 45,00 262 1,40 1,90

aflaten g=.ieden+ ex-_iv.
b=bieden h=laten+ex-diw.
c=e»-claim k-gedaan + h
d=ex-dividend = gedaan + g
e=_-_a_n+bi-den vk- slotkoers vorige dag
f gedaan + laten sk = slotkoers gisteren

Spoedig dagelijks vluchten op het vasteland

Midland in tegenaanval
op KLM-British Airways
JENDEN - De luchtvaart-
maatschappij British Midland
j^at, rekening houdend met

tussen KLM en
Airways, haar Europe-

>^ marktaandeel vergroten.
|;anaf 29 maart gaat BMA van

eathrow naar Brussel vlie-
jten en van East-Midlands Air-
P°rt naar Frankfurt. Om vanaf
pt propvolle Heathrow extra

te kunnen gaan
gebruikt BMA de

en aankomsttijden op
Peathrow die nu worden ge-
bikt voor de lijndienst op

De luchtvaartmaat-

schappij offert deze binnen-
landse dienst op aan Europese
expansie.

President-directeur en grootste aan-
deelhouder van British Midland sir
Michael Bishopkondigde dit aan op
een persconferentie waar ook de
voorlopige jaarcijfers over 1991 wer-
den bekendgemaakt. BMA heeft
over 1991 een winst gemaaktvan 2,5
miljoen pond voor belasting tegen
een verlies van 11,9 miljoen pond
over 1990.

De twee nieuwe bestemmingen
worden toegevoegd aan de 20 huidi-
ge bestemmingen waarvan de
meeste kleine secundaire vliegvel-
den in Europa zijn en alleen Am-
sterdam, Parijs en Dublin eruit
springen. Met vijf grote bestemmin-
gen wordt BMA op Heathrow na
British Airways de grootste ver-
voerder naar het Europese vaste-
land. Na British Airways is het
bedrijf met een omzet van 223 mil-
joen pond en 3000 werknemers de
tweede lijndienstmaatschappij van
Groot-Brittannië.

Bishop rekent erop dat de Europese
Commissie in gevalKLM en British
Airways gaan samenwerken zal ei-
sen dat British Airways op Heath-
row aankomst- en vertrekkrjden
inlevert ten gunste van BMA. Vol-
gens hem zitten aan de samenwer-
king veel meer haken en ogen dan
menigeen voorziet, vooral op het
gebied van de routerechten, die
KLM en British Airways uitoefenen
via bilaterale luchtvaartverdragen.

Bishop gaat ervan uit dat het eerder
een kwestie is van jaren dan van
weken of maanden voordat de juri-
dische barrières zijn geslecht en
KLM en British Airways hun activi-
teiten daadwerkelijk zouden kun-
nen samenvoegen.

Bishop: „Dat geldt temeer omdat
samenwerking tussen KLM en Bri-
tish Airways veel weerstand op-
roept bij andere luchtvaartmaat-
schappijen, zowel in Groot-Brittan-
nië als in de rest van Europa".
Volgens hem zullen die bezwaren
vertragend werken als de Europese
Commissie de samenwerking gaat
toetsen aan de Europese regels voor
concurrentiebeding.

Staking bij Avebe
TER APELKANAAL - De
werknemers van de vestiging
Ter Apelkanaal van het aardap-
pelzetmeelconcern Avebe in
Oost-Groningen, zijn maandag-
ochtend voor onbepaalde tijd in
staking gegaan. De zeshonderd
personeelsleden gaven massaal
gehoor aan de oproep van de in-
dustriebonden FNV en CNV om
het werk neer te leggen.

Zondagavond verstreek hét ulti-
matum dat de bonden de Avebe-
directie hadden gesteld. De cao-

onderhandelingen zijn vastgelo-
pen op de hoogte van de vut-
gerechtigde leeftijd én het ver-
schil tussen de loonsverhoging
die Avebe-directie biedt en de
bonden eisen.

De bonden eisen een loonsver-
hoging van 4,5 procent per 1
maart en een verlaging van de
vut-leeftijd van 62 naar 61 jaar.

Avebe wil niet verder gaan dan
een loonsverhoging van 3,75 pro-
cent per 1 maart en nog eens 0,5

procent per 1 januari.Verder wil
Avebe de vut-leeftijd handhaven
op 62 jaar.

Het actiecomité beraadt zich
maandagmorgen op het verdere
verloop van de acties. Als de
Avebe-directie niet spoedig over-
stag gaat, zullen volgens FNV-
bestuurder R. Kedde ook de ove-
rige fabrieken van Avebe bij de
acties worden betrokken.

Bij het aardappelzetmeelconcern
werken 2000 mensen. Het hoofd-
kantoor is gevestigd in Veen-
dam. Behalve in Ter Apelkanaal
heeftAvebe fabrieken in Foxhol,
DeKrim en Gasselternijveen. De
huidige cao loopt tot 1 maart.

" Zeshonderd werknemers van het aardappelmeelconcern Avebe zijn na het vastlopen van de
cao-onderhandelingen in staking gegaan. In Ter Apelkanaal verzamelden zich de stakers voor
de poort van het bedrijf. Foto: ANP

economie

Telers investeren veertien miljoen gulden

Bollenteelt wordt
milieuvriendelijker

HILLEGOM - De bloembollen-
sector investeert de komende
jaren 14 miljoen gulden in de
ontwikkeling van methoden die
de milieuvervuiling door de
bloembollenteelt moeten ver-
minderen. Dat blijkt uit het zo-
genoemde Strategisch Milieu-
plan Bloembollensector dat
"naandag is aangeboden aan
staatssecretaris Gabor (land-
bouw, natuurbeheer en visserij).

De intensieve bollenteelt (circa
18.000 hectare) geldt als een van
de meest milieuvervuilende teel-
ten vanwege de noodzaak om de
grond vaak chemisch te onts-
metten. Jaarlijks wordt per hec-

tare gemiddeld 120 kilo aan be-
strijdingsmiddelen gebruikt. In
de akkerbouw wordt jaarlijks ge-
middeld 19 kilo per hectare ge-
bruikt.

Volgens het meerjarenplan Ge-

wasbescherming van de over-
heid moet het gebruik van be-
strijdingsmiddelen in de bollen-
teelt met 60 procent zijn vermin-
derd. Het milieuplan dat de
bollensector maandag presen-
teerde geeft aan op welke wijze

die doelstelling gehaaldkan wor-
den. De sector denkt daarbij met
name aan het gebruik van alter-
natieve bestrijdingsmiddelen,
resistente gewassen en andere
teeltmethoden.

De sector investeert dekomende
jaren 14 miljoen gulden in de op-
bouw van kennis met een mi-
lieuvriendelijker bollenteelt.

Volgens het Milieuplatform
Bloembollensector moeten de
particuliere bollenbedrijven een
veelvoud van dit bedrag investe-
ren om uiteindelijk aan de mi-
lieuvoorwaarden te kunnen vol-
doen.

Smit wil banen kwijt
bij havensleepdiensten

ROTTERDAM - Smit Havensleep-
diensten wil met een personeelssa-
nering het oplopende verlies - dit
jaar 15 miljoen gulden- proberen te
stoppen. De maatregelen moeten
ook voorkomen dat Smit wordt
overgenomen.
De sanering onder de ruim 750 man
varend personeel en de enkele tien-
tallen medewerkersvan de walorga-
nisatie zal in elk geval zonder col-
lectief ontslag worden doorgevoerd.
De directie sluit niet uit dat in een
enkel geval gedwongen ontslagen
nodig zijn. Hoeveel arbeidsplaatsen
moeten vervallen is nog niet duide-
lijk. Vorig jaarvreesden de bonden
dat Smit honderd tot driehonderd
banen wil schrappen.

Vakbonden en ondernemingsraad
zijn over de situatie ingelicht. In
overleg met hen wil de directievoor
1 mei een saneringsplan klaar heb-
ben. Daarin zullen afspraken moe-
ten worden gemaakt over het ver-
trek van oudere werknemers, over

hulp bij het zoeicen naar werk bij
andere ondernemingen en over her-
plaatsing binnen Smit Internationa-
le, waar Smit Havensleepdiensten
een divisie van is.

In december vorig jaar kwam Smit
met de bonden overeen dat er drin-
gend iets aan de slechter wordende
situatie moest worden gedaan. Toen
is afgesproken dat er in geen geval

sprake zou zijn van collectief ont-
slag. De directie heeft nu ook be-
paald dat de inkomens van de
mensen die kunnen blijven niet
worden aangetast. Met de bonden
wil het bedrijf eveneens tot afspra-
ken zien te komen over vertrekpre-
mies, gage/salarisaanvulling bij
herplaatsing, overdracht van pen-
sioenen en tevens over om- en bij-
scholing van medewerkers.

Kinderopvang wellicht
in cao voor tuinbouw

UTRECHT - De Industrie- en Voe-
dingsbond CNV wil bij devolgende
cao-onderhandelingen in de tuin-
bouw afspraken maken over kinde-
ropvang. Veel vrouwen stoppen
met werk na de komst van het eer-
ste kind, omdat de combinatie van
werk en huishouden eenvoudig te
zwaar wordt. Dit blijkt uit onder-
zoek door de Wetenschapswinkel
van de Landbouwuniversiteit Wa-
geningen in opdrachtvan het CNV.
Veel vrouwen bleken slecht op de
hoogte zijn van de mogelijkheden
tot kinderopvang.
Naar aanleiding van het onderzoek
doet de Industrie- en Voedingsbond
CNV een aantal aanbevelingen. Zo
wil de bond soepeler werktijden
voor devrouwelijke werknemer. Zij
hoeft pas dan te beginnen als haar
kind naar school of naar kinderop-
vang is gebracht. Haar werktijd zou
moeten eindigen als het kind van
school moet worden opgehaald.
Ook wil de bond gemeenten en
werkgevers aansporen de krachten
te bundelen en niet ieder apart met
kinderopvang aan de slag te gaan.
De bond spreekt in dit geval over
een joint-venture, een gezamenlijke

onderneming. Daarnaast vindt de
CNV dat er een centraal meldpunt
moet komen waar aanvragen voor
kinderopvang behandeld kunnen
worden. De meerderheid van werk-
gevers in de tuinbouw staat positief
tegenover regelingen voor kinde-
ropvang, zo heeft het onderzoek uit-
gewezen.

Benzine cent
duurder

ROTTERDAM - De benzineprij-
zen gaan woensdag met één cent
per liter omhoog. Daardoor gaan
aan de meeste zelftankpompen
advies-literprijzen gelden van
186 cent voor super plus lood-
vrij, 182 cent voor Euro loodvrij
en 198 cent voor gelode super-
benzine. De prijsverhoging is
een doorberekening van de ont-
wikkelingenop de internationale
produktenmarkt, zo heeft de
oliehandel maandag in Rotter-
dam meegedeeld.

(ADVERTENTIE)

Perfecte combinatie
van prijs en prestatie

W& APPIC VogelzangProfessioneel levert diverse typen~r Appie computers waaronder deze interes
f-::"::':"T"::::::r:::^::-:::::-::-:--nr?| Santé aanbieding.

I r
_ _. \ APPLE MACINTOSH CLASSIC 2/40

■ rS_l___ïZ____________________ni ■ ®oor zin kompleetheid. veelzijdigheid en
~T" t|j , bedieningsgemak is de Appie Macintosh
s ■ ._J4-_-l---H een ideale computer voor thuis. Zelfs een
% X X -e--^-,—d- onervaren computergebruiker kan met be-
f'i=**f hulp van de meegeleverde mtroduktiedis-
l.l I — ¥; kette snel wegwijs raken op de computerI *::■::: ,::„■_, I | Doordat decomputer kompakt en licht is en

voorzien van een handvatkan hij gemakke-
B
, : lijk verplaatst worden.

Technische gegevens: 8 MHz 68000 pro-
-.*""■-''"- cessor, 40 MB hard disk. 2 MB RAM. 3V_"

_„. =^. disk drive (1.4 MB), beeldresolutie 512 x_ _.. i!;;:;:;; :'.I . _
314 monochroom, muis, muismat, bestu-

*-"' --■---—■■ ■■■■■__ VOCEL2ANC «f-CO-C
~~^*mjjïF=~ . PROFESSIONEEL PRIJS XOOO

uoGELznnc
W^J PROFESSIONEEL

Kruisstraat 12,6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.
Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur.
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<gpiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50. i
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag fm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer daa 250.000personen van 15 jaaren ouder.
.Bron CeOuco Summo Scanner] 079

Personeel gewaagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal en Bocholtz

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Metselaars
losse of voll. colones, voor werken in Nederland en Duits-
land. Wekelijkse betaling. 0932-11256853, na 17.00 uur.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Verkoopmedewerker m/v
op oproepbasis, voor een relatie in de omgeving van Heer-
len. U bent representatief en bekend met de verkoop in de
meubelbranche. Leeftijd: 25-49 jaar. Het betreft een baan
voor langere tijd. Hebt u interesse? Kom dan langs of bel

ons. Informatie: 045 - 25 32 32, Wilma Smaling.
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Studenten/scholieren m/v
Voor een bedrijf in Sittard. U gaat pakketjes sorteren. De
werktijden zijn van 6.00 tot 8.00 uur en/of van 17.30 tot
20.15 uur, van maandag tot en met vrijdag. De werksfeer is
goed. Weet u van aanpakken en hebt u interesse voor
deze leuke bijbaan? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 046- 51 42 22, Gabby Lückers
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
EExclusieve club te Lanaken
zoekt nette atraktieve jonge
DAMES, hoge verdienste,
werktijden i.0., vervoer aan-
wezig. Tel, ml. 045-729239
! Vlijtige ! student voor zater-
dag-donderdagavond (evt.
vakanties) in BLOEMEN-
ZAAK. Br.o.nr. B-0590 L.D.,
P.B 2610, 6401 DC Hrl.
Nette STUDENT gevr., plm.
16 tot 19 jr. om te werken op
woensdag- en donderdag-
avond. Hamburgerrest.
Huppertz Tel. 045-711129.

Leuke jonge MEISJES gevr.
voor goedlopende privéclub.
Escort mogelijk. Tel. 045-
-274587.
Bouwbedrijf BORGER
Brunssum vraagt ervaren
Col., metselaars en beton-
timmerlieden. 045-250930.
Gevr. TAXICHAUFFEURS
part-time en avonddiensten.
Persoonlijk «aanmelden:
Grootveld, Haefland 18,
Brunssum van ma t/m vrij.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland, erv.
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Hoog loon.
Tel. 045-250930/250238.
Revueshow "Le Soir Mysti-
que" zoekt DANSERS voor
revueshow, leuke werksfeer
goede toekomstmogelijkhe-
den "stijl Lido Paris". Tevens
talenten gezocht zoals: zan-
geres (stijl Vanessa Wil-
liams) komische act; break-
dancers. Tel. 045-211514.
Huishoudelijke HULP ge-
vraagd. Tel. 045-227076.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

Woonhuis verkopen???
Wy kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kantoor-
uren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
HUIS te k. met grond. Op 5
min. v.d. B.grens. 09-3211.
714163/09-3211.711363.
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.

Voor al uw TAXATIES en
onroerend goed. Beëdigd
taxateur en makelaar, tel.
045-425574 en 729323.
Te koop halfvrijst. WOON-
HUIS, 2.58 are, vrij groot,
’140.000,- k.k. Tel. 045-
-322157.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. woonruimte met
2 slpks., omg. HEERLEN-
Hoensbroek, max. huur

’ 700,-. Br.o.nr. B-0487,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Kamers
KAMERS te huur in pension
v. alleenst. mannen. Tel.
045-214804.

Bouwen/Verbouwen
Verkoop, verhuur UNITS.
Woon- kantoor- toilet- en
douche-units in div. afme-
tingen in verschillende prijs-
klasse. Tucon, 046-514441.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
HEERLEN, Stationstraat, te
huur app., woonkamer, keu-
ken, 1 slpk., badkamer, ber-
ging. Inl. 046-743275.

HUIS te huur in kerkrade.
Inlichtingen na 18.00 uur.
Tel. 045-456955.

TE HUUR
Nuth, Parklaan

Flatwoningen met woonkamers, keuken, 3 slaapkamers,
douche, toilet en berging in het souterrain.

Voorzien van lift en centrale blokverwarming
Huurprijs ’ 775,- per maand mcl. ’ 150,- voorschot

bijkomende kosten.
Heerlen, Willemstraat 64a,

appartement met woonkamer, keuken, slaapkamer, bad-
kamer, toilet en berging op achterterrein.

Voorzien van centrale verwarming.
Huurprijs ’ 840,- per maand mcl. voorschot bijkomende

kosten.
Inlichtingen en bezichtingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
Tel, kantoor: 045-417085.

Studentenkamers te huur
HEERLEN, WELTERTUYNSTRAAT 67

Studentenappasrtementen met woon/slaapkamer, kitche-
nette, douche en toilet.

Huurprijs ’ 450,- per maand mcl. voorschot bijkomende
kosten.

Huursubsidie mogelijk.
Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.

VAALS, KOPERSTRAAT 6
zolderkamer met medegebruikvan douches, toiletten en

keuken.
Voorzien van centrale verwarming.

Huurprijs ’ 325,- excl. voorschot bijkomende kosten.
MAASTRICHT-BORGHAREN, JULIANASTRAAT 1/

SCHOOLSTRAAT 22. 2 studentenkamers met medegruik
van keuken, douche, toilet. Voorz. v. centrale verwarming.

Huurprijzen resp. ’ 400,- en ’ 290,- per maand mcl.
voorschot bijkomende kosten.

MAASTRICHT, WIJCKER GRACHTSTRAAT 35
Studentenkamer aan de achterzijde op de tweede ver-

dieping met kitchenette en medegebr. van douche en toilet.
Huurprij ’ 510,- per maand mcl. ’ 120,- voorschot

bijkomende kosten.
INLICHTINGEN EN BEZICHTIGINGEN
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH, Heerlen.

Tel, kantoor: 045-417085.
Verkoop, verhuur UNITS. Als u ons voor 12 uur
Woon- kantoor- toilet- en 's morgens belt, staat uw
douche-units in div. afme- PICCOLO de volgende dag
tingen in verschillende prijs- al in het Limburgs Dagblad.
klasse. Tucon, 046-514441. Tel. 045-719966. .

Bouwmaterialen & Machines

Makita
Electrisch vakgereedschap

Accu schroef en boormachines - schaven - cirkelzagen -bovenfrezen - haakse slijpers - decoupeerzagen -
tafelcirkelzagen - vlakschuurders - boor en breekhamers -

bandschuurmachines - klopboren etc.
Uw officiële Makita industrie-dealer

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
KANTELDEUREN, roldeu- "ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Gebruikte vorkheftrucks:
Linde Hl5, 1500 kg hefver-
mogen, 3 m hefh., LPG, ruil-
motor ’ 11.900,-; Toyota
FGIS, 1500 kg hefvermo-
gen, 4 m hefh., LPG
’12.000,-; KOmatsu FGI4,
1400 kg hefvermogen, 3 m
hefh., benzine ’ 9.500,-;
elektrische sta-pallettrucks,
1600 kg, BT. geheel gere-
cond., nieuwe batterij en la-
der ’7.500,- p.st.; elektr.
handpallettruck, 1600 kg
hefvermogen, batt. en lader
’2.900,-; Diverse handpal-
lettrucks v.a. ’500,-. FRIS-
SEN 8.V., divisie intern
transport, Valkenburg. Tel.
04406-40338, na 19.00 uur:
04746-3006.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Wlnkel&Kantoor
Wi'§.'kÈHW.VM

IMI-J]-^
Faxapparatuur

Autotelefoon
Telefoonsystemen

Advies/lnstallatie/service.
Tel. 043-68 66 16

Geldzaken
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Rode VOERWORTELEN 25
kg. ’6,-, 100 kg. ’20,-.
Veendrick, ingang kasteel
Amstenrade.
Te k. alle soorten DRIJF-
MEST en vaste mest; tev.
uitrijden-transporteren en
onderwerken v.d. mest, ook
emissie-arm aanwenden.
Loon- en mesthandelbedr.
Gebr. Brouwers, Oude
Kerkstr. 7, Papenhoven. Tel.
04498-57614.
Te koop KEMPER opraap-
wagen. J. Starmans. Aal-
beek-Nuth. 04405-3219.

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Auto's - '— :,,,,:■::■■■■■■■■■_■■■■■

O.K. Cars
Opel Corsa 12S '86
Corsa TR 12S '84

Kadett 13S HB '86
Kadett 12S station '81

Kadett HB 13N '82
Kadett HB 13N aut. '82

Ford Escort I.6XR3i '85
Escort 1.6L'Bs
Escort 1.1 '83

Siërra 1.6 L '83
Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
Fiat Panda type 34 '85

Honda Civic 1.3 L 5-bak '84
Suzuki Samorai '88
Talbot Rancho X '83

Volvo 343 GL aut. '81
Mazda 323 1.3 Sedan '84

Fiat Panda 750L'86
Ford Fiësta 1100 '78

Inr. en financ. mog. Verl.
Lindelaan 23, Oirsbeek

Tel. 04492-5782.
Wij geven het meeste

voor uw auto!
U belt, wij komen!

045-422610, ook 's avonds.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alie prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Te koop Fiat RITMO 60 L,
bwj. 10-'B3, APK tot 10-92,
3-drs., 1e eig., ’3.750,-.
Tel. 04454-2092.

Te k. DAIHATSU Bus 3 cyl.
APK 1-2-93, bwj. '85, i.z.g.
St. Tel. 045-312271.
Opel Corsa '89; Mazda 626
'84; Opel Omega 2.0 i'87;
VW Polo '86; Fiat Panda s-
bak '87; Honda Accord '88;
Ford Fiësta 1100 '85; Ford
Fiësta '85; Alfa 33 1.5 '88;
Audi 80 '88; BMW 315 '83;
BMW 316 '84; BMW 318i
'85; Suzuki Alto '86; Suzuki
Swift '89; Porsche 924 '78.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen, tel.
046-744944 Uw adres voor
APK keuring en alle auto-
reparaties.
Te koop Opel ASCONA 19
S, bwj. 6-'BO, APK 6-92, 2-
drs., ’ 1.350,-. 04454-2092.
SUZUKI Jeep te koop gevr.,
schade, defect of sloop
geen bezw. 045-422217.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'79, APK 11-92, sunroof en
stereo, zien is kopen,

’ 1.600,-. Tel. 04499-4529.
Te k. Opel CORSA Joy sport
bwj. '91, 9.000 km. 045-
-228651 b.g.g. 045-210889.
Ford TAUNUS 1600 L, bwj.
'81, APK 11-92, i.g.st., pr.

’ 1.300,-. Tel. 045-326870.
Te k. Toyota CAROLLA 1.3
XL, 2-drs., bwj. '88, vr.pr.

’ 14.750,-. Tel. 04405-3783
KOOPJE! Mazda 323 aut.,
bwj. '78, met APK, pr.

’ 650,-. Tel. 045-323796.
Te k. MITSUBISHI Colt GL,
bwj. '80, APK gek., 5-drs.,
vr.pr. ’ 950,-. 045-423199.

"NESUD" inkoop, verk., imp. <exp. Bern. service. De hoog- I
ste prijs voor uw auto. Bwj. I
'82 Vm '87, (ook schade), i
Tel. 046-518401. 'Te k. BMW 320, '80, APK j
11- '92, bijz. mooie auto, vr.
pr ’3.300,-. 045-423199.
Te k. PORSCHE 924, Targa |
bwj. '81, vr.pr. ’8.500,-, in- .
ruil mogelijk. 045-423199. i
INKOOP goede auto's, cont. 'geld. Joosten, Scharnerweg .3, Maastricht. 043-634978.
Fiat UNO 60 S 1987, 5-drs., ]
60.000 km, pr.n.o.tk. Tel.
045-255784.
Te k. Ford ESCORT 1, RS
Mexico, bwj. '74, gerest, en i
opgebouwd met nieuwe de- ,
len, compl. alarm, compl.
radio-app., APK, tax.rapp. :
Inl. tot 18.00 uur: 045-
-214081. Na 18.00 uur: 045-
-313133. |
Zeldzaam mooie ESCORT
1.3 L, 14" BBS, div. ace., '84

Kerkraderweg 166, Heerlen.
KADETT 1.8 LS '88; Kadett
1.3 Club '89; Kadett 1.2 LS
en 1.3 LS '87 en '85; Kadett
Sedan 1.3 LS '86; Corsa 1.2
S '87 '84; Corsa TR 1.3 '87;
Kadett 1.2 N coupé '77. Au-
tomobielbedrijf Denneman
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
ASCONA 1900 bwj. '80,
zeer mooi, ’ 1.750,-. Unes-
coplnts. 9, Vrieheide, Hrl.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u
een autoverzekering aan
te kunnen bieden met
zeer gunstige voorwaar-
den, voor een premie die
meestal lager ligt dan u
nu betaalt. Neem vrijblij-
vend de proef op de som
en bel vandag nog.

GEURTS ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIEËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

Hf.FN<.RROEK

Opel KADETT 1.6 Diesel LS
bwj. '88, km.st. 75.000, vr.
pr. ’ 12.850,-. Mgr. Nolen-
str. 86, Hoensbroek.
Te koop PEUGEOT 205 KR
bwj. '87, blauwmet., 3-drs.,
met APK. Tel. 045-274040.
Te k. Toyota COROLLA
Twin Cam, 16-V, bwj. '84,
grijs, ’ 11.750,-. Autobedr.
Hellenbrand. 045-270007.
VOLVO 340 '84, 5-drs. met
of zonder gasinstall.
’4.250,-. Tel. 046-512138.
Te koop gevr. AUTO'S alle
bwj. met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
Wij bet. ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO,
met/zond. APK. 045-422217
Auto KALDENBORN wij be-
talen hoogste prijs voor uw
auto!! 045-411572.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs. Tel. 045-
-416239.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u: Alfa 33 17 ie
bwj. '89; Siërra 1.6 GL bwj.
'84; Nissan Sunny diesel
bwj. '87; Escort Bravo bwj.
'84; Fiat Croma 2L bwj. '87;
Kadett SR bwj. '81; Kadett
LS bwj. '83; Kadett diesel
bwj. '83; Kadett 1300 bwj.
'80; BK 1400 bwj. '87; Re-
nault Fuego uitbouw bwj.
'81; Opel Kadett bwj. '81;
Datsun Cherry GL bwj. '81;
Samba bwj. '82; Manta 2.0
bwj. '79; Mazda 323 bwj.
'82; Toyota Corolla bwj. '83;
BMW 316 bwj. '81. Inruil-fi-
nanciering mog. Anjelierstr
123 a Heerlerheide. 045-
-231448.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Audi 80 1.9 E
met veel extra's kl. zwartmet
'88; Golf GTi '82; Citroen Vi-
sa 1400 GL '85 ’5.500,-;
Ford Escort diesel '86; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett autom. '87/"86;
Peugeot 305 stationcar die-
sel '82 ’ 2.000,-; Ford Tau-
nus 2.0 GL '79 ’1.250,-;
Opel- Corsa 1200 S '87
’9.750,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Opel
Kadett 1200 '84 ’5.900,-; I
Ford Escort 1300 '87; Opel
Kadett 1600 i Sedan '89; 'Ford Escort 1300 5-drs. '85 '’8.500,-. WEBER Autobe- '"drijf. Inruil, financ, bovag- |
garantie. Baanstraat 38
Schaesberg. 045-314175.
Te k. BMW 320irecaro-int.,
zeer mooi, bwj. '84, APK '93,
goudmetallic, ’ 12.950,-.
Beukstr. 15, Passart/Hrl.
CITROEN BK 19 D, bwj. '85,
APK 1-93, i.z.g.st.,

’ 5.950,-. Schaesberger-
weg 160, Heerlen.
Te koop Ford ESCORT 1.1
L, bwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs., 5-bak, ’5.800,-. Tel.
04454-2092.
Te k. VOLVO 66, '80, APK,
goede banden, ’1.100,-.
Tel. 045-740041/751632.
Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Ford Escort
1.6 CL 5-drs. '90; Opel Ka-
dett 1.2 S 5-drs. '85; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tipo 1.4 DGT '89; Fiat
Panda 1000 CL ie '89; Fiat
Uno 45 '89; Nissan Sunny
1.6 SLX 4-drs. '89; Lada
Samara 1.1 '89; Lada 2105
GL '86; Lada 2104 station-
car '87; Lada Samara Spe-
cial demo '91. Diverse
goedkope inruilers. Bovag-
garantie, financiering, inruil.
Sibemaweg 1, Maastricht,
043-612310.
Autoceptrum VEENSTRA:
BMW 318 it. '88 ’19.750,-;
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. '89 ’20.500,-; VW Golf
1800 GT BBS-uitv. '88
’23.500,-; VW Golf 1300
CL '87 ’13.900,-; Mazda
323 deluxe '84 aut.

’ 6.250,-; Mazda 626 LX s-
drs. '89 ’20.900,-; Mazda
626 GLX 2.0, autom. '88
’18.500,-; Mazda 323 GLX
1.5 '87 ’11.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’16.500,-;
Honda Civic 1.5 GL '88
’16.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’ 13.900,-;
Opel Kadett 1300 Club '87
’13.900,-; Opel Corsa 12S
4-drs. '86 ’8.750,-; Volvo
340 '84 autom. ’4.750,-;
Nissan Sunny 1.6 CLX 5-drs
'87 ’12.250,-; Lada 2105
1.2 '88 ’5.900,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13 Voe-
rendaal. 045-752999
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063

Sloopauto's
Te k. gevr. loop^-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens
Te k. FORD Transit diesel,
verlengd en verhoogd, APK,
bwj. '80, i.z.g.st. Vr.pr.
’2.750,-. Tel. 043-644172.
MAZDA bestel E 1600, bwj.
'82, APK sept. '92, verlengd,
dubbel lucht, grijs kent.,
f 3.750,-. 045-323830.

Onderdelen/ace.
Te k. MOTORBLOK VW
Golf, 1800i, electronic, bwj.
'90, ’ 1.750,-. 045-310760.
Te koop GASTANK, 100
liter. Tel. 045-410820.

I VOORJAARS- I
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nu nóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, V/2X betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betaten
(m.u.v. enkelerubrieken).

| BEL NU 045-719966 \
(Brom)fietsen

Sparta Railstar
Topkwaliteit fiets voor bodemprijs exclusief bij:

Rijwielspecialist in 't Station Heerlen.
Nieuw, Nieuw!!! Yamaha
BWSO BROMSCOOTER, 2-
pers. ’3.999,-; Vespa Ciao
va. ’ 1.350,-; Puch Maxi va.

’ 1.599,-; gebr. Zündapp
600 km. ’ 1.500,-. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.
Te koop DT YAMAHA 50
MX, bwj. '89, z.g.a.nw., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-410820.
Te koop Vespa SNOR-
BROMMER, tegen zeer
gunstige prijs. Eisenhou-
werstr. 15, Eygelshoven.

Zonnebank-hemel
Te k. GEVRAAGD gebogen
zonnebank, min. 10 lampen,
met prijsopg. 045-752713.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Nu in Heerlen, uw rijbewijs
in 6 dgn. tot 9 wkn. voor au-
to, vrachtauto en aanhang-
wagen. Ook theorie-opl. AB
en CD en alle chauffeursdi-
ploma's. Bovag erk. ver-
keersschool TH. VAN BEN-
TUM, tel. 045-217487
S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’3.500,- all in, garan-
tie en financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.

Caravans
Ook voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
DETHLEFFS Caravans. Til-
lemans Rekreatie, Haefland
19, Brunssum. 045-270388.
Te koop CHATEAU caravan
3-4 pers., bwj. '77, m. alle
toebeh., pr. ’2.250,-, tel.
045-250574.

Vakantie
VELUWE en Zeeland Sta-,
caravans. Pasen/pinkst./h.
vaart v.a. ’240,-. Voor 4-7
50 plus korting, bezet 25-7
tot 8-8. Inl. 02520-17129.

Huw./Kennism.

Man z.k.m. alleenstaande
onderdanige volslanke
VROUW tot 40 jr. v. alle
wensen. Geheimh. verz. Al-
leen br. m. foto, adres en tel.
worden beantw. Br.o.nr.
B-0591 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

TV/Vldeo

Goede KLEUREN TV's,
zeer grote sort. met gar.
Philips grootb. v.a. ’125,-.
Reeds 25 jr. TV-occ.cen-
trum Geel, Grasbroekerweg
25, Heerlen. 045-724760.

MAASTRICHT AIRPORtI
j^l- DIRECTE j^

MÊÈÊBL
* Introductietarief geldig t/m ________PV^^_3A * eserveernu
15 maart 1992.Retour Hfl. 398,- LA via uw

* Uitsluitendvoor directe vluchten W^^J__pP4v^_-_-^ reisbureau,
met Air Exel ■fl|B^s"*^<>f bel 06-8747747

AIR EXEL

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop noten WANDKAST,
2.00 mbreed, vr.pr. ’400,-.
Tel. 045-313306.
Te koop diverse SHOW-
ROOMKEUKENS c.g.
beurskeukens in modem en
klassiek voor de helft van de
prijs. Te bevr.: Plan Keu-
kens bv Rijksweg 21 Gulpen
Tel. 04450-2490.
Te koop schitterende EET-
HOEK (voor keuken of
woonkamer) maat 250x90 in
modern gepostformeerde
uitvoering (kleur zacht grijs)
met 6 stoelen. Meeneem-
prijs ’1.250,-. Te bevr.:
Plan Keukens bv, Rijksweg
21 AB Gulpen. 04450-2490.
Te koop diverse AAN-
RECHTBLADEN in r.v.s.
voor meeneemprijzen. Te
bevr.: Plan Keukens bv,
Rijksweg 21, 6271 AB Gul-
pen 04450-2490.
Te koop 4 luxe KEUKEN c.g
kamerstoelen in modern
zwart voor de helft van de
prijs (van ’250,- voor
’125,-). Te bevr.: Plan
Keukens bv, Rijksweg 21,
6271 AB Gulpen.
Te k. weg. sterfgeval nog in-
gepakte KEUKEN wit merk
Bruggeman, 3.80 mtr., van
’12.000,- voor ’6.000,-.
Na 17.00 uur 043-631829.
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208 H'broek.
Te koop SLAAPKAMER;
toogkast; bankstel; salonta-
fel eiken; boekenkast; ronde
keukentafel met 4 stoelen.
045-411116 na 10.30 uur.
Te k. eiken WANDMEUBEL
strak model, 3.50 meter
breed. Tel. 045-414910.

— Bel de Vakman

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
GEVELRENOVATIES, uit-
kappen, stralen, voegen,
impregneren. 045-259492
of 0949-1616202966, Van
Leipsig.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg. Bel vrijbl. 045-726366.

(Huis)dieren

HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
BOEMERS, maltezers wit,
teckels, york-terr. Walem
11a, Tel. 04459-1237.

Computers

ACL computers & printers
Aktie-prijzen

COMPAQ COMPUTERS
286N40 Mb harddisk ’ 3.175,-
-386N60 Mb harddisk ’ 3.999,-
-386M60 Mb harddisk ’ 8.950,-
-486M120Mb harddisk ’ 10.785,-

AIC COMPUTERS
286 45 Mb harddisk ’ 1.975,-
-386SX 45 Mb harddisk ’ 2.275,-
-386 45 Mb harddisk ’ 3.330,-
-386 105 Mb harddisk ’ 3.800,-
-386 180 Mb harddisk ’ 5.100,-
Notebook 386 SX 60 Mb '. ’ 3.300,-

TANDON COMPUTERS
286N40 Mb harddisk ’ 2.350,-
-386N40 Mb harddisk ’ 2.450,-
-386 100Mb harddisk ’ 5.720,-
NOTEBOOK 386SX 40 Mb ’ 4.500,-

TULIP COMPUTERS
DC 386SX 40 Mb ’ 2.990,-
NOTEBOOK 386SX40 Mb ’ 4.995,-

MATRIX PRINTERS
NEC P2O printer ’ 775,-
NEC P7O printer ’ 1.699,-
Philips printer ’ 275,-

LASER PRINTERS
Star Laser printer4 ’ 2.225,-
Star Laser printer 8 ’ 3.675,-
HP HIP laser4 ’ 2.750,-
HP 111 laser 8 ’ 3.900,-

SOFTWARE
Wordperfects.l ’ 975,-
DBase IV ’ 1.775,-
Lotus 123 ’ 1.289,-
AccountSß ’ 3.250,-
FaktuurSß ’ 2.650,-
Voorraad/inkoop ’ 2.250,-
Order administratie ’ 2.250,-
Project administratie ’ 2.650,-

Prijzen exclusief 18,5% BTW
Alle computers mcl. monochroom monitor

Bel voor informatie: tel. 043-252888.
of vul onderstaande bon in en stuur deze op naar:

ACL COMPUTERS & PRINTERS, dokumentie-aanvraag.
Antwoordnummer 1191, 6200 VB Maastricht

(Postzegel is niet nodig)
Naam:
Adres:

Postcode-plaats:
Tel.:

Kachels/Verwarming Huish. artikelen
KACHELS. Opruiming! IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
Honderden guldens voor- diepvr. ’ 150,-; wasautom.
deel. De Kachelsmid, Wa- ’ 175,-. 045-725595.
le"]c

21, Klimmen. Tel. Te koop phi,ips D,Ep.
04459-1638. VRIESKIST 320 Itr. ’250,-.

_"—— Tel. 045-228370.Kunst en Antiek:-;;;-■":—— ■ :: ;:; .;. Als u ons voor 12 uur
Te k. GEVRAAGD antieke 's morgens belt, staat uw
meubels en inboedels. P. PICCOLO de volgende dag
Cortenraad, Riemst (B). 09- al in het Limburgs Dagblad.
32.12261156. Tel. 045-719966.

Muziek

Muziekverenigingen opgelet!!!
Nu blaas- en slaginstrumenten zowel nieuw als gebruikt,
met garantie en zeer voordelig. Belt U voor informatie!

Adams Thorn, tel. 04756-1324.

. 7TOOÊ I

ISpV &rcyficici*! '^|||f ir
12V2 jaar getrouwd!

"dan witse nut waal". 'Veul leefs va Renée. ■ \
Hoera Herman

wordt 40 jaar.

. - ' ;' :

Suzan en Chantal.

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende.

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad, I

.postbus 2610, 6401 DC ,
Heerlen en vergeet niet lmK°
onder op de enveloppe ne
nummer uit de advertentie j

te vermelden. j

Een PICCOLO in het ÜltJburgs Dagblad helpt u <Jweg naar snel succes. Be'045-719966.
_._______.. , 0^

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.

Carnaval
Te HUUR frituurwagens
compl. ingericht voor de car-
naval. Tel. 04754-85800.
Majuna b.v. Echt.
Te k. 2 IJSBERENPAKKEN
samen ’200,-. Tel. 045-
-318480.

'I ! ! : 1Diversen
-"■——^"^ii,

Hallo handelaren. Te 'l
T-SHIRTS, top kw., dut»!
gestikt, 140 gr., 8 modeWefren a ’ 3,50; badjassen M» ;
vast, 6 kleuren a ’ 24,0»
herentruien 30/70 kw. J’16,-; herenhemden; SoF
gen bestekken en vele &\j
dere artikelen. Onze sho*Jroom is open do en vr w
10.00-17.00 uur. Kom eenj ;
kijken bij Schmeiko Ned. "■
Rklderlaan 20, Pey-E<^J
Tel. 04754-87502 of taV
04754-88013. _^|
Met een PICCOLO in J1*
Limburgs Dagblad raakt j
uw oude spulletjes 't sneg
kwijt. Piccolo's doen vaa,
wonderen... Probeer ma».
Tel. 045-719966.

Voor Piccolo's i
zie verder pagina 8 J:

_^_m m__-_m_m_m_m_m_-_m__w_mm_m_-_w-mm-Wm-^ '~ /ERVICE PtIBPIEK
I WATERPOMPEN t^voor diverse doeleinden J| SL

en toebehoren ~-P**"^-P
HYDRAFLEX NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131.
Reparaties aan alle fabrikaten, snelle service
tegen concurrerende prijzen. ia»*,

iP
tn de ochtenduren valt een
mooi voordeel te behalen.

Bezorgers van het
Limburgs Dagblad

vallen stuk voor stuk in de
prijzen.

Meer weten?
Bel 045-739881 en vraag

naar H. van de Ven.

Limburgs Dagblad

'I /# ALARM ~S^(, 06-11£
ALSELKESECONDETELT



Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.03 Böbobobs. Tekenfilmserie.
17.31 De grote meneer Kaktus

show. Kinderprogramma.
18.00 "" Journaal.
18.16 Comedy Krakers met om:
18.16 Dubbeldekkers (On the buses),

Engelse comedy-serie. Er wordt een
nieuw radio-controlesysteem inge-
voerd, maar Stan en Jack worden tij-
dens de rit door twee mooie meisjes
afgeleid en drukken een verkeerde
knop in;

18.41 Daar komen de schutters
(Dad's army), Engelse comedyserie,
(herh.). Commandant Mainwaring
vindt dat het papierwerk teveel tijd
vergt en wil een dame de administra-
tie laten doen. Corporaal Jones stelt
hem voor aan de aantrekkelijke we-
duwe Gray.

19.14 Lingo. Woordspel.
19.43 De baas in huis? (Whos the

boss), Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Een pittig bijbaantje. Tony geeft
teveel uit voor een kado voor Angela,
en moet in een restaurant iets bij
gaan verdienen. Dan hoort hij dat hij
tijdens de ladies night schaars ge-
kleed moet-gaan.

20.11 Urbanus, meer moet dat niet
zijn. 13-delige komische serie gepre-
senteerd door Urbanus, Goedele Lie-
kens en Werther van der Sarren.

20.40 Doet ie 't of doet ie 't niet.
22.00 Achter het nieuws. Actualitei-

tenrubriek gepresenteerd door Paul
Witteman.

22.35 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie.
Afl.: Echte liefde. Dorothy gaat een
cruise maken en vraagt Blanche op
Sophia te letten. Deze maakt echter
van de gelegenheid gebruik om in
Dorothy's kasten te snuffelen.

23.03 Met Witteman, praatprogram-
ma met Paul Witteman.

23.52 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea.
Vandaag: Suzanna, .een bespiede
vrouw.

00.02-00.07 "" Journaal.

Duitsland 1
js-°0 Tagesschau.
?*-0Z Der Denver-Clan. (Dynasty),
'Serie.
H8.45 Dayan Qigong, Chinese adem-
Jechniek en gymnastiek.
jö-Oo Tagesschau.0-03 Auslandsjournal.
"■45 Gesundheit. Medische tips.
J-00 Tagesschau.
'"03 (TT) Gerichtstag. Tv-film van
Eberhard Itzenplitz.

£30 Urnschau.
<55 Persoverzicht.
».00 Tagesschau.
3.05 ARD-Mittagsmagazin.
'3.45 Wirtschafts-Telegramm.
J-00 Tagesschau.

,'"O2 Zapp Zarapp. Kinderprogr.
| ',30 Es war einmal... Amerika. Te-
kenfilmserie.-JSS Phiiipp. Kinderserie.

JJOO Tagesschau.
.*°3 Mick's Tour. Kinderprogr.5-30 Bahnhöfe Europas. Informatie-
. ê serie over Europese stations.
.'■OO Tagesschau.
ö-°3 Mutter & Sohn. Austr. comedy-
serie.
p ° (TT) Vale Tudo - Urn jeden

17r-.s' Braziliaanse serie.
.00 Punkt 5 - Landerreport.

_. -15 Tagesschau.'25 WWF-Studio.'■35-18.05 "" Baywatch - Die Ret-
-IBü^gsschwimmer von Malibu, serie.."■3O Hier und Heute. Actualiteiten.«45-19.20 Der Fahnder. Serie.f^tsjand 1
2r_rt Pr°grarnma-overzicht.
«00 (TT) Tagesschau.
"vJS (TT) Oppen und Ehrlich. Serie,

ïlrl 1" Haken und ösen.
2i n Tagesthemen-Telegramm.

"05 Herr Rogier und Herr Busse.gabaret.j3O Schmuggler mit tödlicher
j. 'acht- Documentaire.
"<-00 Weltenbummler. Reisreporta-ges (Bali).
-\ n Ta9esthemen. Actualiteiten.*-°0 "" Boulevard Bio. Amuse-
00ftfttSprOgramma-q.oo Magnum. Misdaadserie.
j. -45 Tagesschau.

Zuschauen - Entspan-
£er> - Nachdenken. Chinesische
*°stbarkeiten: Heimkehr.

Duitsland 2
09.00 Zie Duitsland 1.
13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie.
14.05 Kalles Kleister Kompanie. Kin-

derprogramma met verkeerstips.
14.10 Das Jahr des Schafers. Docu-

mentaire. Portret van schaapherder.
14.40 Gleiwitzer Kindheit. Documen-
taire.

15.10 Wiedersehen macht Freude.
Terugblikprogramma.

15.58 ZDF-lhr Programm.
16.00 Heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie over het paard
Black Beauty.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Pelle zicht aus. Jeugdfilm naar

een verhaal van Astrid Lindgren.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute. Sportprogramma.
17.15 Landerjournai. Reg. magazine.
17.45 Unser Lehrer Doktor Specht.

Serie.
18.20 Unser Lehrer Doktor Specht.

Vervolg.
18.50 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute.
19.20 Regina auf den Stufen. Serie.
20.20 Kennzeichen D.
20.55 Die Hütte am Sec. Serie.
21.45 Heute-journal.
22.15 Aspekte. Cultureel magazine.
23.00 5 Bier und 1 Kaffee. Tv-film uit

1988 van Rudolf Steiner.
00.35 Heute.

# Gudrun Landgrebe en
Pierre Brice in 'Die Hütte
am See'. (Duitsland 2 -
20.55).

FILMS TV VIDEO
RTL 4

2-35 I Girasoli. Russisch-lta-
"aanse film uit 1970 van Vitto-
[° de Sica. Als man niet te-

van het front inrusland, gaat zijn echtgenote
opzoeken. Hij blijkt met.en andere vrouw te zijn ge-

J?uwd. Matig verhaal met"larcello Mastroianni en So-phla Loren.
BBC 1
0.15 Never Love a stranger.

.oorspelbare verfilming van
Robbins verhaal uit»58 van Robert Stevens. Met

Drew Barrymore en Lita

BRT1
6.00 Der Jugendrichter. Duit-,e film uit 1960 van Paul Ver-beven. Kinderrechter vindt'eroPvoeding belangrijker dan*traf. Met Heinz Rühmann enLo|a Müthel.

BBC 2
19.00 The Big Circus. Ameri-
kaanse film uit 1959 van Jo-
seph M. Newman. Circus zit in
de financiële problemen, de
concurrentie saboteert de
voorstellingen. Met Victor Ma-
ture en Red buttons.

" Scène uit 'Sunflowers'. (RTL4- 12.35 uur)

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Afl. 20.
10.30 Tales of the unexpected. Afl.4.
11.00-11.30 (TT) Nieuws uit de na-

tuur. Afl. 19.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.55 Frans voor beginners. Afl.l.
17.25 Pronto. Italiaans voor begin-

ners, afl.s.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Cate Willy. Portret van dit café

in Den Haag.
19.30 Het gezicht van Nederland.

Serie portretten van Nederlandse ge-
meenten. Vandaag: Naarden.

19.45 Hoogstandjes. Vandaag: het
fototoestel van Daguerre.

20.00 "" Journaal.
20.25 Recht voor zn raab (1). Reeks

van acht tv-spelen, gebaseerd op
strafzaken uit de praktijk van mr Max
Moszkowicz uit Maastricht. De verha-
len werden voor deze serie bewerkt
door Gerard Soeteman. Met: Jack
Wouterse, Torn de Ket, Anna Crott
e.a. In de eerste aflevering, .getiteld
'Het Mes', draait alles om de vraag of
een advocvaat alle middelen mag
aanwenden om twijfel te zaaien aan
de schuld van de verdachte.

20.55 Jansen & Co. Muzikale talk-
show gepresenteerd door Leoni Jan-
sen.

21.44 100 meesterwerken. Serie kor-
te films over bijzondere schilderijen.
Vandaag: Drie vrouwen in dé kerk
van Wilhelm Liebl.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sportjournaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Charles Groenhuijsen. (Met om
23.00 Den Haag vandaag).

23.15 Computers in het primair on-
derwijs. afl.l.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastiek. 09.10 Schooltv.
09.40 Cursus geschiedenis. 10.10
Schooltv 11.40 Teletekstoverz. 11.48
Programma-overz. 11.50 Braziliaanse
serie. 12.15 Jeck 3. Carnavalsmagazi-
ne. 13.00 Philosophie heute. Der Letzt-
begründer, documentaire. 13.45 Six-
teen: Menstruation - das letzte Tabu?
reportage. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Landesspiegel:
Der Schriftsteller Jo Pestum, portret.
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Jörg Preda. serie. Unter-
wegs in den Karawanken. 16.30
Schooltv. 17.00 Family album, USA.
17.30Cursus wiskunde. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Kinderserie. 18.30 Be-
such aus Liliput. Kinderserie. 18.57
Programma-overz. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Brasilien - Samba Sam-
ba. 20.15 Die Dienstagreportage.
20.45 Heisse Schwenks und scharfe
Schnitte. Amusementspr. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 Plus 3. Economisch ma-
gazine. 22.15 Westpol. 22.45 Die heili-
ge Kuh. 23.15 Deutschlandbilder.
00.45 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
wiskunde. 09.00 Sprache und Literatur.
09.15 Tiere und Pflanzen. 09.30Family
Album, USA. 10.00 Sozialgeschichte.
10.20 Aus aller Welt. 10.40 Non-Stop-
Fernsehen. 16.00 Alltag in Deutsch-
lands neven Landern. 16.30 Cursus
Engels. 17.00 Cursus wiskunde. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 17.59 Abenteuer überleben.
18.23 Philip. Kinderserie. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
journal. 19.00 Schlüsselloch. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Landesspiegel. 21.00 Journaal.
21.15 MuM: Beamte ade? Haben
Staatsdiener ausgedient? 22.00 Die
ganze Wahrheit (Keeper of the flame),
Am. speelfilm uit 1942 van George Cu-
kor. Met o.a. Spencer Tracy en Katha-
rine Hepburn. 23.35 Zusammenleben.
Mann und Frau im Laufe der Zeit, do-
cumentaireserie. 00.20 Laatste nieuws.
00.25 Non-Stop-Fernsehen.

RTL 4
06.55, 7.25, 8.00 en 8.30 Nieuws.
7.00 en 7.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful. Am

soap.
08.35 M.A.S.H. Am. serie.
09.05 RTL4nieuws,
09.10 Love boat. Am. serie.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.
10.20 As the world turns. Am. serie.
11.05 De 64.000 gulden-vraag. Quiz.
11.35 Een eigen huis, een plek on-

der de zon. Herhaling.
12.00 RTL4text.
12.35 Sunflower. Italiaans/Russische
film uit 1970. Regie: Vittorio DeSica.
Rolverdeling: Giovanna: Sophia Lo-
ren. Antonio: Marcello Mastroianni.
Mascia: Ludmila Savelyeva. Soviet
official: Galina Andreeve. Antonio's
moeder: Anna Carena e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 Sons and daughters. Australi-
sche serie.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

16.00 Teiekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Amerikaanse se-

rie.
17.00 Vijf Uur Show. Magazine.
18.00 Zes uur nieuws. Presentatie

Jeroen Pauw.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin. Presentatie

Hans van der Togt.
19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo.
21.40 Mag het iets meer zijn? Neder-

landse comedyserie.
22.10 Heimatmuseum. Driedelige

Duitse miniserie.
00.05 Laatste nieuws. Presentatie

Loretta Schrijver.
00.20 Trial by jury. Amerikaanse se-

rie.
00.45 M.A.S.H. Amerikaanse serie.

(herh.).
01.10 The Oprah Winfrey Show,

Amerikaanse talkshow, (herh.).
01.55 Teletekst.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland

met om:
06.30 Frühmagazin;
08.30 Treff am Alex.
08.55 Vater Murphy. Amerikaanse

serie.
09.45 Reich und schön Amerikaanse

serie.
10.10 Dr. mcd. Marcus Welby Am

serie.
11.00 Lieber Onkel Bill Am. serie.
11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Am. serie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel Am. serie.
13.30 California Clan Am. serie.
14.20 Die Springfield Story. Am. se-

rie.
15.05 Dallas. Am. serie.
15.55 Chips. Am. serie.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider. Am. actieserie.
20.15 Columbo. Des Teufels Corpora!

(By dawn's early light), Am. misdaad-
film uit 1974 van Harvey Hart.

22.05 Explosiv - der heisse Stuhl.
Discussie.

22.50 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse, Am. advocatenserie.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du-

ty), Am. serie.
00.50 Kampf gegen die Mafia. (Wise-

guy), Amerikaanse serie. Afl.: Fal-
sche Helden, (herh,).

01.40 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Katz und Maus.

02.05 (TT) Sinners blood - Der tödli-
che Trip, Amerikaanse speelfilm uit
1970 van Neil Douglas. Met: Christy
Beal, Nancy Sheldon, Parker Hernott.

03.25 Taxi 539 antwortet nicht (99
river Street), Amerikaanse thriller uit
1953 van Phil Karlson. Met: John
Payne, Evelyn Keyes, Brad Dexter.

04.45 After hours. Magazine uit Ame-
rika.

05.15 Elf 99. (herh.)

Super Channel
23.00 Looking Up. Amerikaan-
se film uit 1977 van Linda Vel-
len. Tijdens de oliecrisis pro-
beert een gezin een restau-
rant te openen in de grote
stad. Met Dick Shawn en Ma-
rilyn Chris.

RTL Plus
3.25 99 River Street. Ameri-
kaanse gangsterfilm uit 1953
van Phil Karlson. Man moet
aantonen dat hij onschuldig is
aan de hem ten laste gelegde
moord. Met John Payne en
Evelyn Keyes.

televisie en radio dinsdag^

Nederland 1
'""00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd
Vrouwenmagazine. Presentatie: Henk
Binnendijk en Tonneke Bijker.

'0.50 TV-Fruitmand. Geestelijke lie-
feren op verzoek.
'1-10-11.30 Een wereld van ver-
schil. Praatprogramma, (herh.).'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.6-00 "" Journaal.'6-08 Het kleine huis op de prairie.
(Little house on the prairie), serie.,W.: De vondeling. Laura Ingalls vindt
IJ1 een naburig beekje een fles met!boodschap. Op het briefje staat:Wees mijn vriend...
''■00 ik ben Benjamin Ben. Kinder--1 serie.
''■30 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.
Presentatie: Janny Fijnvandraat.
j".10 50 kamers, soms met uitzicht.
'8.35 Blackout. Woordspelprogram-

Presentatie: Bert van Leeuwen.'«"03 Op weg naar Avonlea. (The;r°ad to Avonlea), serie. Af1.21: Het is
["aar spel. De inwoners van het stad-

-116 Avonlea kijken ervan op als Pigion
(P'umtree, een bekende actrice en
! 6en nicht van Sara, op bezoek komt.'""50 Mijmeringen. Overdenking van
JProf. dr. WJ. Ouweneel.
««"00 (""+TT) Journaal.'""24 De weg naar het licht. (Go to-

"vard the light), Amerikaanse tv-film
üit 1988 van Mike Robe naar het le-
Vensverhaal van Ben Oyler. Met: Jos-

i j*ua Harris, Richard Thomas, LindalHamilton e.a. Ben, het oudste zoontje
de familie Madison, lijdt aan een

b|oedziekte. Tijdens uitvoerig onder-
*°ek blijkt hij ook nog besmet te zijn
fpet het Aids-virus. Voor de Madisons
weekt een moeilijke tijd aan.

Carol's west side story. Por-
'J'etvan filmster Carol Lawrence.

Antenne. De Russische ruimte-
Vaart, documentaire serie. Afl.3: De
ruimtemissie.

***9 Muren van mijn hart. (Walls of■'ty heart), praatprogramma over
Menselijke identiteit. Vandaag: Afwij-
-2ir>g. Presentatie: Dr. Bruce Thomp-
son.

'3.44-23.49 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie met om

14.30 Europese verhalen en om
15.00 Biologie.

16.00 Jugendrichter. Duitse speelfilm
uit 1960 van Paul Verhoeven.

17.30 The bold and the beautiful
17.55 Journaal.
18.00 Tiktak.
18.05 Liegebeest. Kinderserie.
18.20 Het station. Gev. kindermaga-

zine.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Neighbours Australische serie.

Nick krijgt onverwachte hulp bij de
verkoop van zijn schilderijen

19.25 Lotto-winnaars.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen. Spelprogram-

ma.
20.35 Zeker weten? Praatprogramma

met Jan van Rompaey.
22.00 NV De Wereld. Reportagema-

gazine.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 De jaren van vreugde en ver-

driet: 1940-1960. Reeks over de be-
langrijke scharnierjaren die de wor-
tels vormden voor onze maatschappij
van overvloed.

23.20-23.25 Coda. Improvisatie 3

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 Europese verhalen. Animatie-
reeks met sprookjes uit zes Europese
landen.

19.30 Het Capitool. Am. serie.
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Programma van de Protes-
tantse Omroep.

20.30 National Geographic.
21.30 Journaal en sport.
22.00-23.35 Caroline. Amerikaanse

tv-film uit 1990 van Joseph Sargent.
Met Stephanie Zimbalist e.a. Het le-
ven van de familie Carmichael wordt
in de war geschopt als een vrouw
verschijnt die beweert dat ze het kind
is van vader Carmichael dat volgens
defamilie echter jaren geleden is ver-
ongelukt.

Satl
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Am. serie.
09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Ein Phantom
in 'Monte Carlo. Engelse tv-film uit 1990
met Sarah Miles e.a. 10.40 Shogun.
Serie. 11.40 Glücksrad. Herh. 12.25
Tip des Tages. 12.45 Tele-Börse.
(13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens. Am. serie. 14.30
Bezaubernde Jeannie. Am. serie.
Herh. 14.55 Sat 1 Bliek. 15.05 Falcon
Crest. Am. serie. 16.00 Die Schone
und das Biest. Am. serie. Herh. 16.55
Sat 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze!
Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Die goldene
Hitparade der Volksmuzik. Met de
meest populaire liefdessongs. Uitvoe-
renden zijn 0.a.: Het Dolomiten Sextett,
Tony Marshall en Helmut Högel. 21.15
Der Adles ist gelandet. Engelse speel-
film uit 1976 met o.a. Michael Caine en
Donald Sutherland. 23.40 Fünf vor
zwölf, milieureportage. 00.10 Sat 1
Bliek. 00.20 Auf der Flucht. Am. krimi.
01.15 Die Schone und das Biest. Am.
serie.o2.osVorschau/Videotext.

# Presentatrice Ramona
Leiss. (Sat 1 -20.15 uur).

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.
7.53-7.58 Woord onderweg). 8.35
Kruispunt. 9.05 Dingen die gebeu-
ren. 10.05 M/V-magazine. 11.05
Schone kunsten. 12.05 Echo-
magazine ( 12.30 Nws. 12.55 Me-
dedelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 14.05 Veronica nieuwsradio
(17.30 Nws.). 19.04Veronica spor-
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04
God zij met ons. 22.È3 De 1% re-
geling. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 For the record. 2.02
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel.
5.02-7.00 VARA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens
willen weten. 10.30 Vrouw- zijn.
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van het algemeen,
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04Het spoor terug; 16.04Ischa;
1653 Vrije geluiden; 17.04 Het na-

bije westen; 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tim-
boektoe. 21.04 Music all in.
22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02-24.00 VARAs Verrukkelijke
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca-
rola op de radio. 9.04 Denk aan
Henk. 12.04VARA's Steen & Been
show. 14.04 Twee meter de lucht

in. 16.04 VARA's Happy Hour.
18.04 De avondspits. 19.04 Dub-
bellisjes. 20.04 VARA's vuurwerk
21.04 Popkrant. 22.04-24.00 VA-
RA's poppodium.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met prof. dr. David de Wied (8.00
Nws.). 9.00 Continu klassiek. 10.45
TROS concertzaal: Lied. voor sopr.
en viool. 12.30 Nieuwe klassieke
cd's. 13.00 Nws. 13.04 De klassie-
ke top 10. 13.45 Belcantorium:
Lied. voor mezzosopr. en piano.
16.00 Het grote werk. 17.00 Leger
des Heilskwartier. 17.15 Muziek in
vrije tijd. 18.00 Nws. 18.04 Muziek-
journaal 19.00 Orgelconcert.
19.45 Barokmuziek. 20.00 Nws.
20.02 Het concert: Nederlands Bla-
zersensemble. 22.30-24.00
Schuim en as.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip-
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Kleur be-
kennen. 10.00 De wereld zingt
Gods lof. 10.50 Tekst en uitleg.
11 00 Studio 55. 12.00 Nws. 12.05
Rondom het woord. 12.30 Middag-
pauzedienst. 12.50 Lied van de
week. 13.00Nws. 13.10De verdie-
ping. 14.10 Dagvaardig. 14.30
Ruimtevaart. 15.00 Radio Vrij-
plaats. 16.00 NOS recht. 17.35

Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Relevant
18.20 Uitzending van de RPF.
18.30Vertel me wat. 18.40Taal en

teken. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees 20.30 Britse
en Amerikaanse literatuur. 21.00
Kennissystemen. 21.30 Russisch,
taal en volk. 22.00 Effectief verga-
deren. 22.30-23.00 Stoppen met
roken.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Parle-
mentair nieuws. 10.00 Schooltv. 14.20
en 14.25 Animatieseries. 14.35Kinder-
serie. 14.40 Hawk's eye: On the rivers.
Vandaag: Fishy business. 15.00
Nieuws. 15.15 Medical matters. 15.30
Magazine voor doven en slechthoren-
den. 16.00 en 16.50 Nieuws en weer-
bericht. 17.00 World Bowls Cham-
pionships. 18.30 Tuiniermagazine.
19.00The big circus. Am. speelfilm uit
1959 van Joseph Newman. 20.45 As-
signment. Documentaire. 21.30 Culi-
nair magazine. 22.00 Quantum Leap.
Sf-serie. 22.45 40 minutes. Serie docu-
mentaires. Vandaag: Miami wild, met
een portret van Kat Kelley. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show.
Kunst- en mediamagazine. 00.55
Weerbericht. 01.0001.30 Open univer-
sity. 02.00-02.55 Executive Business
Club preview.

Belgié/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30La fete a la
maison. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35Les legions de Cléopa-
tre It./Frans/Spaanse speelfilm uit
1959. 15.15 Tuiniermagazine. 15.45
Spelprogr. voor scholieren. 16.15 Au-
tant savoir. 16.40 Clips. 16.45 Kinder-
progr. 17.35 Force de frappe. 18.25 La
fete è la maison. 19.00 Actualiteiten.
19.22 Joker- en lottotrekking. 19.30
Journaal. 20.05 Doublé 7. Spelpro-
gramma. 21.30 Medisch magazine.
22.30 Literair portret van de schrijver
Pierre Mertens. 23.25 Weerbericht
23.45-23.50 Beursberichten.

België/Télé 21
15.40 Magazine over klassieke muziek.
16.45 Documentaire over o.a. schrij-
vers. 17.40Nouba nouba. 18.30 Tribu-
ne économique. 19.00Radio 21. 19.30
Journaal. 20.00 Une fille pour l'été,
Franse speelfilm. 21.20 Laatste
nieuws. 21.55 Carré noir. 23.05-23.30
Ce soir.

TV 5
07.00 Ochtenprogr. 16.05 Nieuws.
16.15 Les rédacteurs en chef. (herh.).
16.45 Le point.(herh.). 17.15 Culinair
magazine. 17.40 Cursus Frans. 18.00
Spelprogr. 18.30 Nieuws. 18.50 Weer-
bericht, Affiches en Clin d'oeil. 19.00
Toeristisch magazine. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Magazine met reporta-
ges. 21.00 Nieuws en weerbericht.
21.30 Polieier-série: Mam pleine. 23.00
Nieuws. 23.20-00.50 Cultureel magazi-
ne.

RAI UNO
06.55 Ochtend-/middagprogr. 18.00
TGI flash. 18.05 Vuoi vincere? 18.30
Ora di punta. 19.35 Una storia di Enzo
Biagi. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Calcio. 22.20 TG sette.
23.00 TGI linea notte. 23.15 Alfred
Hitchcock presenta. 00.05 TGI notte -Che tempo fa. 00.35 Oggi al parlamen-
to. 00.45 Mezzanotte e dintorni. 01.15
DSE Supertelevision. 01.45 Appunta-
mento al cinema. 01.55 Venezia salva-
ta o la congiura tradita. 04.05 TGI
linea notte. 04.20 S.O.S. Desparus.
Film. 05.30 Divertimenti. 06.05 1915.

BBC1
07.00 Teletekst-overz. 07.30 BBC
breakfast news en om: 07.30-07.55
Business Breakfast. 10.05 Discussie-
progr. 10.50 Culinaire tips. 11.00
Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25 Bump.
Animatieserie. 11.35 People today.
12.00 Nieuws. 12.05 Wildlife gems.
Historische opnamen uit de archieven
van de Natural History Unit. 12.30 Peo-
ple today. Gev. magazine met om:
13.00 Nieuws, regionaal nieuws en
weerbericht. 13.20 Pebble Mill. Talk-^
show. 13.55 Reg. nieuws. 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. Austr. se-
rie. 14.50 Quiz. 15.15 (ZW) Never love
a stranger. Am. speelfilm uit 1958 van
Robert Stevens. 16.50 Joshua Jones.
Serie over afval. 17.05 Tekenfilmserie.
17.10 Seeing off Uncle Jack. Serie.
17.25Fantastic Max. Tekenfilmserie.
17.35 Natuurprogramma. Vandaag een
bezoek aan de Wildfowl and Wetlands
Trust in Slimbridge met flamingo's, sid-
deralen. 18.00 Jeugdjournaal. 18.10
Jeugdserie. 18.35 Neighbours. Austr.
serie. 19.00 Nieuws. 19.30 Reg.
nieuws. 20.00 Holiday. Toeristisch ma-
gazine. Vandaag een USA special.
20.30 EastEnders. Engelse serie.
21.00 Just good friends. 21.30 Sport-

quiz. 22.00 Nieuws. 22.30 Rides. Se-
rie. 23.20 Filmmagazine met o.a. The
last boy scout met Bruce Willis. 23.50
Tina Turner special. Muziekspecial m.
m.v. Mick Jagger, David Bowie, Cher
en Ike Turner. 00.50-00.55 Weerbe-
richt. 03.00-03.15 The way ahead. In-
formatieve serie.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Go. 09.30 IJs-
hockey. 10.30 Eurobics. 11.00Voetbal:
Argentinië-Uruguay. 12.00 NBA Bas-
ketball. 14.00 Powersports. 15.00 Eu-
robics. 15.30 Voetbal: Winnaar groep
B-2e groep A. 16.30 Boksen. 18.00
Golf. 19.00 Spaans voetbal. 19.30 Wa-
tersport. 20.00 Skiën. 20.30 Voetbal:
Winnaar groep A-2e groep B. 21.30
Boksen. 23.30-01.30 Snooker league.

Eurosport
09.00 Bobsleeën. 10.00 Skiën. 12.00
IJshockey. 14.00 Skispringen. 15.00
Tennis. 18.00 Badminton. 19.00 Ten-
nis. 20.00 Autosport. 20.30 Paarde-
sport. Vanuit Brussel. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Worstelen. 23.00 Ten-
nis. 00.00 Duitse rallysport.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The int. hour. 23.00 World
business tonight. 23.30 Showbiz today.
24.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00-09.45 Showbiz
today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Kjokoesen. 14.00
De gewapende man met Belgische
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra-
kers. 20.00 Lukraak 22.00Nieuws.
22.10 Haverklap: voor studerende
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur).

België/BRF
06.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 agenda). 09.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch (om
12.00 en 12.15agenda). 13.00 Fri-
schauf. volksmuziek. 14.05Musik-
zeit heute: Orchesterklange aus
aller Welt. 15.00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight. 17.05 Oldie-
kiste. 18.10 BRF Aktuell. 18.40
Musikjournal. 20.00-20.05 Nieuws.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00RTL am Mittag.
14.00 RTL Café. 16.00 Feiera-
bend. 18.00 Classic Hits. 21.00 Je
t'aime. 24.00-4.00 Die Radio-
Nacht.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nieuws). 9.05 Der Musikpaviljon
(10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws.
12.05Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt. 14.00 Nieuws. 14.05 Sach-
wort Wirtschaft. 14.07 Auf der
Promenade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Der
Tag urn fünf. 17.07 Musikexpress
(18.00 Nieuws; 19.00 Auf ein Wort;
19.30Ohrenbar, voor dekinderen).
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen (22.00
NieuwsO. 22.30-04.05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws).

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Finan-
cieel magazine. 07.05 Business view.
07.30 News focus. 08.00 ITN Nieuws.
08.30 Spiegel TV. 09.00 Videoclips.
09.30 Super shop. 10.00 Videoclips.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Sportmagazine. 13.00 Japan bu-
siness today. 13.30 Natuurdocumentai-
re. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00 Wanted. 16.00 Showpro-
gramma, live. 17.50 Music news. 18.00
Wyatt Earp. Westernserie. 18.30 I spy.
Detective. 19.30 Actueel magazine.
20.00 Prime sport. 20.50 Supersports
news. 21.00 Wetenschappelijk magazi-
ne. 21.30 Media Europe. 22.00 BBC
world news. 22.30 Europe reports.
22.45 US market wrap. 23.00 'Looking
up', Am. speelfilm uit 1977. 00.50 Mu-
sic news. 01.00 Blue night. 01.30 Su-
per shop. 02.00 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 24.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.
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[belangrijke^
imededeling! i

Door de vele aankopen in de laatste maanden van
onze unieke leegverkoop hebben wij gemeend u een

goede "after sales-service" te moeten geven.
HEEFT U VRAGEN, SERVICE OF GARANTIE NODIG?

Dan zijn wij op de volgende data geopend:
donderdag 13 feb., donderdag 20 feb. en

donderdag 27 feb. van 13.00 t/m 21.00 uur.H Lokatie: HET TWEEDEKLOKKENPANDi^^^H
_ ■ I ra _______m*_f^f^_\\_M W\oooo*+~~*o£v^e-ls". °etem_^lGStëSrbWßm

..Hi iQo ___________________________ I^^^^ r>*^^^. _-l_-l_-^. -B_É_T'' ' y^K_\\\\^^^^^

\ OliiilfiTiill&Jl NED.pELEN-PcENTRüM^T JH A ~' ■> ■ 1 ' " " VOORHEEN BORGER JB ■■
V L Marktstraat 33H, Kerkrade, Tel. 045-453098. _£ W

06-lijnen

Striptease Sexspel
Jij bepaalt wat zij uittrekt - 100 et pi/m

06-320.322.80
Nieuw het

Telebordeel
Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime tel.

nr. aan je door
06-320.320.85 - 75 Ct p/m

(boven de 18 jr)
Lekker 100% Live télevrijen
met blonde Lisa

Bel dan snel
06-320.320.83

(75 cpm/ boven de 18 jr)!!
Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toege-
staan! Doe je met me mee?

(75 et p/m)
06-340.320.80

Hot/Lips Livetapes! Ruw,
vergaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor

je 24 uur per dag via
nummer (75 et p/m)

06-340.340.40
245 Hete Meisjes geven hun
tel.nr. aan je door en willen
dan graag 'n (sex)afspraak
met je maken (75 et p/m)

06-96.45
Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?

(75 et p/m)
06-340.340.95

Nu al: 610! Vrouwges vertel-
len wie ze zijn, wat ze lekker

vinden en geven dan hun
tel.nr. aan je door! (75 cpm)

06-340.310.10
Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke

Dominique, Anita en
Dolores? (75 et p/m)

06-340.340.50
Live/Tele Piepshow! Wil jij
dat Nora, Mieke, Tinga of

Nikki zich live uitkleden door
de tel.? Draai dan: (75 cpm)

06-340.340.25
Tele(Live) Massage? Lekker
live een massage met Desi-

rée, Carla, Inge of Joyce
door de telefoon? Draai dan:

(75 et p/m)

06-340.340.11
Stiekem Livevrijen. Tot diep

in de nacht lekker 100% Live
/vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel (75 cpm)
06-340.340.10
Ik ben Romy

Bel mij alleen ais niemand je
kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag...

06-320.331.04 - 75 Ct p/m
Zit je in het donker?

Ben je alleen?
Bel Paula

06-320.331.08 - 75 Ct p/m

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
Bel de 06-320.320.10
heetste 06-320.321.10
meisjes 06-320.323.10

van 06-320.325.30
Nederland 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.

Dame Privé?
Hoe ze je willen verwennen,
hoe ze. eruit zien vertellen ze
zelf, ze ontvangen je graag
privé of komen graag naar je
toe, ze geven hun adres en
telefoonnummer.

06-320.322.23 (’l,-p/m)

Pikante
Sexdating

Plaats zelf een oproep of
reageer op die van anderen.

06-320.350.75 - 75 et p/m

Thais meisje .
wil jou beter leren kennen
via een live sexgesprek.
06-320.330.08, 0,50 per

halve minuut.

Maxi-sex
in minirok of minder. Live!!

06-96.69, 0,75 p.m.

Live-sex
Onweerstaanbare vrij-

partijen of sm. Kies wat je
wilt 06-320.330.65 0,75 cpm

nu en live
Een boot vol heet sexplezier
Wij samen in een apart hutje

50 et p/m 06-

-320.330.74
Standje op zn Frans! Ik lust

alle lengtes! 75 cpm.
**06*96*46**

Erox-Connection! Livesex
gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de lek-
kerste meiden die alle

standjes met je doen. Wij
helpen je snel 75 cpm nieuw

06*95.06
Lady Bizar! Live opgen. De
meesteres, travestie 75 cpm

06-320.324.68
Volle rijpe

donkerevrouw 75 cpm
06-320.320.91
Val je voor dominante

vrouwen 50 cpm

06-320.332.32
Bel je meesteres

Griekse Porno
Ze bukte zonder slipje over
de tafel? 75 cpm 18 jr. is ze

06-320.320.62
Frans! Grieks! Russisch!

Lekker smerig ordi! 50 cpm
06-320.320.59

Rijpe dame live opgenomen
toen ze op bed lag. 75 cpm
06-320.320.38

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-5ex...327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

lets duurder, veel beter!
Bel uw eigen

Provinciebox
voor Limburg! Babbel, klets,

ratel, roddel
75 cpm

06-320.330.86
Bel Lenie op

voor een wild sexgesprek op
haar privé-nummer via

06-320.324.96 (75 cpm)

** 06-9603 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et).

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)
Wie durft er een stripspel te

spelen met

Carolientje
06-320.222.23 (50 cpm)

* Gay Privé *
Wil jij snel een discreet af-
spraakje maken met een

lekkere knul 06-320.322.75
Ook voor sexgesprek (50 et)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspr.lijn: 06-9503 (50 cpm)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9570 (75 cpm)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

Meisjes
willen sexervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 Ct p/m
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.330.79 - 50 et p/m

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 et.p/m)

, Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.
06-320.330.81 (50 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan
06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)
Zoek je een lekkere knul?

Gay dating
06-320.330.95 (50 cpm)

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje
06-320.320.44 (50 cpm).

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 (50 cpm)

Homo
Waar gebeurd, echt live
06-320.327.01 (75 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.75 (75 cpm).

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (50 cpm)

Kontakte

Club An
Wanneer je een echt lekker s

Rijksweg Zuid 105, 0
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.C

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 (50 cpm). "De Sexmachien

harde porno v. elke smaak
06-320.326.80- 100 cpm

300 meiden
zoeken een heet slippertje.

06-320.321.44 (50 cpm)

Sex trek? Anja
helpt! 100 cpm 06--**SEX**
Fabriek

doen! 06-100 et p/m
320.332.99

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden. en hete huisvrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

HogeNood
06-320.320.89 (75cpm)

Boys Privé
voor een afspraak vanavond
nog of voor een sexgesprek

(75 cpm)
06- 9 5 5 6

Dewipk r a n t
Geen flauwekul, de dames
vertellen je gewoon zelf wat
ze je te bieden hebben en

waar je ze kunt vinden!
06-9559 (75 cpm)

Wipl i j n
06-9555

24 uur p/d 75 cpm

Pornofoon
06-320.320.76 (75 cpm)

Robby ziet Elsje heel
ondeugend

bezig. Dan proberen ze het
samen.

06-320.323.85 (50 ct.p.V_m)
Ada, heet, opgewonden met
2 mqn, tot ze plots Tammy

Putty willen
06-320.326.73 (50ct. p.V2m)

Douche kapot?
Kom maar knul, je mag bij

buurman in bad. Homo.
06-320.326.91 (50 et.p.1/2m)

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw.

06-320.327.78 (50 et.p 1/2m)
Vreemde

hometrainer
Als enkels en polsen vastzit-

ten geniet Eva.
06-320.329.23 (50 ct.pVzm)
Sophie's eerste SM. Zwart

leren tanga's en
de zweep...

06-350.250.50 (50 et.p1/2m)
2 Flinke boys ontdekken in

bad wat echt heerlijk is.
Homo!!

06-350.250.15 (50 et.p 1/2m)

lesbi hard Porno
06-320.321.99-100 et p/m

320.370.00
voor de heetste meiden van
heel Nederland 06 100 cpm

en/Klubs

norosso
;tuk wilt hebben, kom bij ons.
3eleen, 046-756335.
X) uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens I Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief I looptijd

11.000 -220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 | 80
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Paradiso privé 045-317032

Europaweg Nrd. 158,Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.
Vele nieuwe leuke dames aanwezig.

Maison d'amour Simpelveld
met o.a. Thaise meisjes enz., ook voor massages, open

v.a. 14 uur. Dr. Poelsplein 33, Simpelveld, tel. 045-445120

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Nieuw bij Angel
Travestiet en Transsexueel

"Simpley the Best"

Bij Angel! Privé en escort
met 3 bloedjonge meisjes vanaf (20 jaar) met (DD-cup)

wij zijn voor alles in o.a. live, strip- en Vib-shows,
trio's, SM, slavin, alléén mog. en nog "1000 en 1 mog.

iGespierde Boy!
5 knapperige mooie jongensvanaf (19 jr).Wij zijn voor

alles in, óók voor dames, heren en (echt)paren. Bel voor
info bij !Angel en EJoy!

© 045-274587
"ook voor SM-liefhebbers", leuk jong meisje welkom

deze week weer spec. aanb. ook te beluisteren op de radio

Club Mirabeile
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

**045-326191**
* Escort all-in *
Uw privé adres.

045-232069 of 212570.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma.-

vr. 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Apart Apart
heren, grijp u kans bij

Chantal, deze week op zn
Frans. 045-213457.

"Club La Belle"
iedere dag open van

20.00-04.00 uur met Regina
Ria, Claudia, Biggy, Irene en

Chantal. Kerkrade, Spek-
holzerheide, Graverstr. 13.

Tel. 045-416143.

SM Tessa
m. superslavin Ellen uit Val-
kenswaard. Voor kenners
een begrip. 04498-59513.

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

Nieuw
Privé Sandra

Ma. t/m. vrijd. 10-22 uur.
Tel. 046-757517.

Sacha's Escort
va. ’lOO,- all in.

Tel. 06-52980255.

CLUB
2000

5 nieuwe meisjes. Rijksweg-
Nrd. 22 Geleen 046-742315

La Tropical
geopend ma t/m za. vanaf
14.00 uur. Tevens dames

gevr. Tel. aanm. 045-
-421641. Industriestraat 74,

Kerkrade.
SM-huis

Rachel
Laat al uw fantasieën uit-
komen door ons goedge-
traind team. Pand geheel
SM ingericht. 045-274810.

Maastricht Privé
Nieuw Monique

Altijd diverse leuke meisjes
aanwezig.

Deze maand
Sexschommel

als gratis extraatje
Geopend van 12.00-o.loou.
Jodenstraat 2, 043-254183

Silvia
af 10. uur ook zat. en zond.
045-721759, meisjes gevr.

Body massage
Tel. 045-229091

Privé Daisy
ma t/m vrij 11 -24 uur. Nieuw:

Didi, a.s. vrijdag alleen
'n blaadje voor 't....

Tel. 045-229091
Meesteres
Katja

043-254183.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

Shirley privé
ook zond. 045-727538

Buro
SITTARD

© 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.
Wie ons niet kent,

is nooit fijn verwend!!

LYDIA
Discreet en ... ongelooflijk.

11-23 uur. 046-749662.

Donna
privé en escort, nieuw!
slavin. Tel. 045-727158

Kevin's escort
voor heren, tel. 045-225333

Brigitte
alleen voor heren van ni-

veau. Jacques voor dames,
heren, echtp. 043-218498

Totale ontsp. massage
door 1 of 2

jonge meisjes
045-353489

Haal de
boodschappen

binnen, dan
kan het feest

beginnen.
Oh Mayonaise,
pot 0.65 liter L/9
Oh Tomatenketchup,
fles 0.45 liter I£s 1.49
Nibb-it knabbels,
paprika, tuinkruiden, bacon of *
kerrie, zak 50 gram 99
Oh Appelsap,
pak 1 liter l£f 1.29
Ch Huiswijn,
rood, wit of rosé, \r\r
fles 1 liter 5A5 3.95
De Bruin rosé petit glacé,
pak 210 gram im 139
Oh Servetten,
wit, pak 100 stuks J^r 1.29
Hamburgers,
ongepaneerd,
100 gram IM 1.39 -~-,r_r_
kilo 1490 12.90
Braadworst, _,^^^

kilo 10.99
met 500 gram gehakt gratis*

Dole bananen,
kilo 1.69
Witlof,
500gram 79
Verre Oosten nasi, bami of
macaroni,
pak 1000 gram 4^ 3.79
Zaans meergraneh
vloerbrood, heel ®@© 2r75 1.99
Uit de diepvries:
Ch 10% Rundvlees kroketten,
doos 16 stuks
a 50 gram 4r£s 3.25
Diamant frituurvet,
pak 500 gram \;kssr 1.29
Alle paté's,
100 gram ®®©©Nü1.19
AH-Service lijn: bel gratis 06-0305.
De artikelen in deze advertentiekunt u in alle AH-winkels kopen, behalve de
arikelen waar kleine cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopen In
AH-winkels waar éénvan die cijfers op de deurstaat.Reclameprijzen gelden t/m
dinsdag 3 maart a.s.. * Zolang devoorraad strekt.

Alaaf. Alaaf... Alaaf.
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jg* Wegenbouwbedrijfheeft nu aan
|g gemeente een bedrag van drie
ju/ aangeboden om tot een oplos-
h/S te komen. De voorwaarden die
L^an verbonden zijn, houden in
\h\ de gemeente definitief afziet
K 1het indienen van een straf-
fe *" en van 'alle vorderingen die

op de inschrijvers ofn van hen mocht pretenderen.

van Stevin stelt een
genaamde dadingsovereenkomst
k-h.' Daarmee wordt een overeen-

«|»st bedoeld waarbij de partijen
&Urn handhaving van hun stand-
We k6Bl1"*611 een geschil bij te

Douaniers Heerlen
schakelen bond in

Nieuw opvanghuis
daklozen Maastricht

daarvoor heteind van het jaarin
slagen. Of dat lukt moeten we
dus nog afwachten.''

tend voor acht uur dient ieder-
een het pand weer verlaten te
hebben. Het Leger des Heils
neemt een professionele opvang
en verzorgingvoor znnrekening.De nachtopvang is bedoeld voor

zwervende mannen en vrouwen.
Gemiddeld kloppen per nacht
dertig a veertig personen aan.
Vanaf tien uur 's avonds kunnen
ze er terecht. De volgende och-

dan ook negatief op
Wethouder Leenders wijst erop
dat de gemeente in de gevoerde
processen de datum van 1 maart
als uiterste termyn heeft gesteld.
Omdat op 1 maart het pand aan
de Boschstraat gesloten wordt
en de gemeenteraad erop staat
dat deze voorziening behouden
blijft, is er geen tijd om lang te
zoeken. Leenders: „Dit was op
korte termyn het enige alterna-
tief. We gaan de omwonenden
nu informeren. Als zij toch over-
last mochten krygen, dan kun-
nen zy zich via een speciaal
nummer rechtstreeks in verbin-
ding stellen met de groep Open-
bare Orde van de gemeentepoli-
tie."

By de openingvan het pand aan
de Boschstraat was de buurt
bang dat er overlast zou ont-
staan. De bewoners stelden zich

&ÏAASTRICHT - In de sportzaal
°P de hoek van de Prestant-
Straat/Bazuinstraat in Maastricht
*orden tijdelijk dak- en thuislo-zen, opgevangen. Het pand opent
donderdag zijn deuren. Het hui-%e opvanghuis aan de Bosch-
straat 69 kan vanaf 1 maart niet
!jjeer worden gebruikt.Wethouder Raymond Leenders:
»We waren op zoek naar een
P?nd met een meer centrale lig-
piftg. De mogelykheden liggen
'n dit opzicht echter niet voor
"et oprapen. We blijven fanatiek
*°eken naar een meer structure-
* oplossing. We hopen dat we

HEERLEN - De douaniers van de
douanepost Heerlen gaan deze
week die vakbonden inschakelen.
Zij vrezen dat zij zullen moeten kie-
zen tussnen verhuizen naar de Rand-
stad of tin Limburg een nieuwe baan
zoeken.

MEERSSEN - De Limburgse wao-
groepen hebben grote kritiek op de
plannen van staatssecretaris Elske ter
Veld om de uitkeringen voor arbeidson-
geschikten te verlagen en de wao'ers,
jonger dan vijftig jaar, om de vijf jaarte
laten herkeuren. De wao-groepen ver-
enigd in het Arbeidsongeschikten Plat-
form Limburg in Meerssen, roepen de
Tweede Kamer op om het wetsvoorstel
van Ter Veld af te keuren. De wao-
groepen vrezen vooral grote negatieve
gevolgen van de herkeuringen. Die lei-
den volgens hen tot onnodige onrust
leiden. Bovendien meent de Limburgse
wao-beweging dat het onacceptabel is
om mensen met een ongeneeslijke
ziekte of handicap op te zadelen met
herkeuringen.

Kritiek wao'ers
op Ter Veld

Op 1 januari 1993 worden honder-
den Limburgse douaniers overbo-
dig. In Heerlen hebben ongeveer 25
beambten nog geen onderdak ge-
vonden. Zij vinden dat zij bij de
politie ondergebracht zouden moe-
ten worden. „Door het wegvallen
van de surveillancedienst van de
douane zal de crimimaliteit in de
grensgebieden toenemen. De poli-
tiekorpsen in de grensgemeenten
krijgen daarom extra manschap-
pen. Wij vinden het logisch als de
overtollige douanebeambten een
politie-opleiding krijgen en daarna
by de politie geplaatst worden", al-
dus Bart Staamers van de douane-
post Heerlen. .Opzetgelden gebruikt bij aanleg van stamriool in Meerssen

Opnieuw aannemerskwestie De korpschef van de toekomstige
politieregio Zuid-Limburg, H. Mos-
tert, heeft echter te kennen gegeven
dat de douanebeambten geen voor-
rang krijgen boven andere sollici-
tanten, ook niet boven schoolverla-
ters.

Maastrichtenaar zag
breed trottoir
MAASTRICHT - Een 29-jarige Maas-
trichtenaar wandelde zondagavond
rond elf uur slingerend over de rijbaan
van de John F.Kennedybrug. De be-
manning van een politiewagen contro-
leerde de wandelaar, die zwaar onder
invloed van alcohol bleek te verkeren.
Deze verklaarde dat hij de rijbaan van
de Kennedysingel voor een trottoir had
aangezien en zo op de brug was be-
land. Hij kreeg van de politie een lift
naar het bureau, vanwaar hij, voorzien
van een proces-verbaal, een taxi kon
nemen.

Staamers: „De douane heeft duide-
lijk raakvlakken met de politie.
Bovendien kan de politie ook haar
voordeel doen door douaniers in
dienst te nemen. Wij hebben bij-
voorbeeld een jarenlange ervaring
in de surveillance."

Meisje wint ’ 500
aan speelgoed
GREVENBICHT - De 12-jarige Ester
Metz uit Grevenbicht heeft voor 500
gulden aan speelgoed gewonnen. Ze
maakte een slagzin voor een speel-
goed-keten en werd daarvoor beloond
met de eerste prijs. Het meisje mag
voor 500 gulden speelgoed uitzoeken in
het Sittardse filiaal van de keten.

De Heerlense douaniers hopen dat
zij gesteund door devakbonden een
gelykwaardige baan in Limburg
kunnen krijgen. „Tot nu toe kunnen
we alleen kiezen tussen verhuizen
naar de Randstad, een functie bij de
belastingdienst van twee schalen la-
ger of helemaal opnieuw sollicite-
ren", vertelt de verontruste doua-
nier.

Volgens voorlichter Louis Steens
van derijkspolitie zijn de onderhan-
delingen tussen politie en douane
nog niet afgerond. „Ik kan me de
ongerustheid bij de douane wel
voorstellen. Maar de douane en de
politie zyn twee verschillende dien-
sten. Het ministerie van Financiën,
waaronder de douane valt, heeft
toegezegd dat de douane bij depoli-
tie geplaatst kan worden. De doua-
ne moet dit dan ook zelf oplossen",
aldus Steens. Hij voegt eraan toe
dat de reorganisatie bij de Limburg-
se politie nog lang niet rond is en
dat mede daardoor de douaniers
geen garantie gegeven kan worden.

Nieuwe
vertraging
dreigt bij

aanleg A73

" De goedlachse Anneke
Hollewijn met ziekenver-
zorgster Maureen Seef en
verpleegkundige Jean-
Marie van Dooren.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Feest voor 'eerste gehandicapte9 van Maastricht

Anneke Hollewijn (74)
50 jaar in Klevarie

r^der heeft het wegenbouwbedrijf
L gebruik van opzetgelden ont-
!--m Maar de advocaat van de

nte heersen, mr J. Dinge-
'^el k VoeSde eraan toe, dat als dit
Mn et geval is geweest, door Ste-
WW°rdt betwist dat dit onrecht-
rje gis geweest ten opzichte van
EeeBemeente en dat de gemeente ern schade door heeft geleden.

DEN HAAG - Nieuwe ernstige ver-
traging dreigt bij de aanleg van de
Rijksweg 73 tussen Venlo en Maas-
bracht. Na uitstel wegens geldge-
brek overweegt het ministerie van
Verkeer en Waterstaat nu voor dit
ruim 700 miljoen gulden kostend
project alsnog een Milieu-Effect
Rapport (MER) op te laten stellen.
Het ministerie van VROM (Milieu)
vindt zon studie op basis van Euro-
pese regelgeving in ieder geval no-
dig, zo laat een woordvoerder we-
ten. Het uitvoeren van een MER
kan betekenen dat ook weer de mo-
gelijkheidvan aanleg op de westoe-
ver van de Maas moet worden be-
studeerd.

DOOR PIERRE ROUSSEAU

< >.w?r zegt mr Dingemans dat het
jj. 'Js ook moeilijk te leveren is.

1 adviseert het aanbod van het
J-^^bouwbedrijf te accepteren,
Jro °mdat het voeren van een_L £edure vele jarenzal gaan duren

ler_*\°6eIer_*\°6e kosten zal vergen. De aan-
ïjjij ngssom bedroeg ongeveer drie
S Joen gulden. Het aangeboden
ACL^ag van tien procent daarvan
[ nt ac raadsman redelijk.

de krant zetten dat de meisjes
hier zich te blubber werken. Er
moet hier echt personeel bij. Ze
maken me niet wijs dat de minis-
ter daar geen geld voor kan vrij-
maken. Dan moeten ze maar op
andere gebieden bezuinigen."

Daarmee zou het debat over het ge-
wenste tracé van het (zuidelijk deel)
van de A73 feitelijk weer van voor
afaan beginnen. Beginjaren tachtig
werd na een zeer moeizame discus-
sie besloten de A73 op de oostoever
van de Maas aan te leggen. Het tra-
cé is inmiddelsvastgesteld, maar de
gemeenten waar de rijksweg door-
heen komt te lopen, moeten hun
bestemmingsplannen nog wyzigen.

MAASTRICHT - Goede tijden,
slechte tijden. De 74-jarigeAnne-
ke Hollewyn uit Maastricht kan
erover meepraten. Vrydag viert
ze een heel byzonder jubileum.
Dan wordt ze op de dag af pre-
cies vyftig jaarverpleegd in Kle-
varie. Directie, verplegend per-
soneel en andere bewoners van
deze bejaardenkliniekzetten An-
neke dan in de bloemen.

Een halve eeuw binnen de mu-
ren van een verpleegkliniek
heeft de vrolijke geestvan Anne-
ke niet aangetast. „Ik heb wel
eens een kwaaie bui, maar dat
hebben we allemaal. Ik ben het
weer gauwvergeten, want ik hou
niet van aanhouden," zegt ze met
grote mate van zelfkennis.

Botsing
ÏL.oPPositiepartijen van Meerssen
f6_ jn boos omdat dit voorstel op
nrerdv. van de behandeling zelf
B-k* e 20rgd en men dus nauwe-
roürt geen tiJd heeft gehad de in-
Pc I toed te bestuderen. De Frac-
iriet aal Democraten botste fors

i ft. a jf'adsvoorzitterKarel Majoor., W egplevoorzitter Wil Lamers: „De
j<l e 8^nbouwers hebben geleerd van
;Se aani*emersaffaire van onlangs.
i^et en dat de raad wel meegaat
.te t»?6,11 voorstel om minder terug
b-dr »n dan net teveel berekende

Vanuit Rijkswaterstaat in Den
Haag, onderdeel van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat, wordt er
nu op aangedrongen voor de A73 en
een zevental andere rykswegen bui-
ten Limburg, alsnog een MER op te
stellen. Een woordvoerder van het
ministerie van Milieu zegt dat zon
tijdrovende studie, bedoeld om de
gevolgen voor het milieu in kaart te
brengen, verplicht is op grond van
een EG-richtlijn uit 1985. Die richt-
lyn is binnenkort ook in de Neder-
landse wetgeving verwerkt.

Handwerken
Wat doetAnneke als ze niet naar
de tv kijkt? „Handwerken, en
dat doe ik heel goed, al kan ik
maar één hand gebruiken.
Schortjes en tafellakens bordu-
ren, dat soort dingen,en die wor-
den dan verkocht op de 'activi-
teiten-begeleiding." En af en toe
krygt ze bezoek van haar broer

„Ik geloof dat ik een videorecor-
der kryg," zegt ze glunderend,
„dan kan ik ook zelf films uitzoe-
ken." Dat wil niet zeggen dat de
huidige tv-programma's voor
haar dan hebben afgedaan. Se-
ries als 'Medisch Centrum West'
en 'Goede tijden, slechte tijden'
blyven haar voorkeur genieten.
Annie (ofAnneke, zoals demees-
te mensen haar noemen, 'het
beestje hoeft maar een naam te
hebben') werd met carnaval in
het jaar 1918 geboren. Toen ze
vyf maanden oud was, werd ze

gedeeltelijk verlamd ten gevolge
van hersenvliesontsteking. Haar
moeder verzorgde haar tot haar
24ste. Toen haar vader stierf -
een oom van de bekende Maas-
trichtse schrijver Bèr Hollewijn- en even later haar moeder zo
ziek werd dat ze moest worden
opgenomen, was er nog maar
een mogelijkheid voor de gehan-
dicapte Anneke, die op een rol-
stoel was aangewezen. Ze moest
de ouderlykewoning aan de Sta-
tensingel verlaten en eveneens
naar ziekenhuis Calvariënberg
aan de Abtstraat, maar dan op de
toen nog primitieve afdeling
waar gehandicapten werden ver-
pleegd. Na enkele jaren overleed
haar moeder, zodat zij 'op Kleva-
rie' moest blyven. „Het was net
alsof ik de eerste gehandicapte
van Maastricht was. Er waren
daar nog anderen, maar daarkon
je het niet zo goed aan zien. Ik
moet zeggen dat ze altyd goed
voor me hebben gezorgd, ook
hier in de nieuwbouw" zegt An-
neke met een opvallende tevre-
denheid. „En U moet vooral in

Carnavals.-ondag zal Anneke de
grote Maastrichtse optocht vol-
gen. Niet via de ziekenomroep
De Vrolijke Medicijnen, maar
vanaf de tent van het Rode Kruis
op het Vrijlthof. „Daar moet ik by
zyn. Ik ben niet voor niets met,
carnaval geboren..." laat ze ten-
slotte weten. Maar voor het zover
is, zal ze z:elf in het middelpunt
van de belangstelling hebben ge-
staan.

ofvan haar twee zussen. „O ja, ik
ben ook nog bezig met rijlessen."
Ze zou dat nog byna vergeten.
Anneke krijgt binnenkort een
electrisch wagentje. Dan hoeft ze
'maar op nen knopje te duwen.
„Over dezerolstoel ben ik niet zo
content." Ze verheugt zich er op,
zonder huilp van anderen, door
het park van Klevarie te tuffen.
„Dat is heerlijk. Ik kom ermee
tot in Abrahams Look," lacht ze
hartelijk en daarmee bedoelt ze
het huiscafé van de kliniek. „Ik
ben alleen, bang dat, als de leraar
er niet bij is, ik krampen in mijn
arm kryg. En ik moet natuurlijk
opletten dat ik nergens tegenop
bots." De ry'-instructeur is in elk
geval tevreden over haar vorde-
ringen, weet ze.

Carnaval

ör0te
a
t
ct'e en ook Nieuw Meerssen

Been ssterden ertegen dat er met
t-htp w°°rd gerept werd over de
geljj ,Van de genoemde drie ton,

l^oetf» Meerssen zo lang heeft
[lj oUr^n missen. Raadslid Pierre
ihet p, v°erde onder meer aan dat
I^Uw°P liJkt dat de gemeente op-
!ji,nn^ gedicteerd wordt door de

Hogescholen Sittard en Heerlen fuseren
Banen weg bij
Decostone bv

BRUNSSUM - Bij Decostone in
Brunssum gaan 34 banen weg.
Decostone slankt af omdat de
marktpositie onder druk staat. Di-
recteur E. Balk probeert voor de
betrokkenen zoveel mogelijk ver-
vangend werk te vinden.

GELEEN - Een aanrijding op de snel-
weg ter hoogte van Geleen heeft giste-
ren rond 17 uur voor een file gezorgd.
De oorzaak van de botsing, die zich
voordeed in de richting Eindhoven, was
gisteravond niet bekend. Kort na de
eerse aanrijding deed zich nog een
tweede ongeluk voor, als gevolg van
onoplettendheid. Bij beide ongevallen
raakten enkele mensen licht gewond.
De file, die was ontstaan tussen de af-
slag Urmond en klaverblad Kerenshei-
de, loste zich op nadat de voertuigen
van de snelweg waren gehaald.

Bezettingsactie
studenten Luik
LUIK - Studenten van het Koninklijk
Conservatorium in Luik, afdeling
Woordkunst, houden sinds donderdag
een aantal auditoria en lokalen bezet.
Op die manier betuigen zij hun solidari-
teit met de docenten, die een wedde-
achterstand van vijl maanden hebben.
Op donderdag 27 februari willen de stu-
denten in het centrum van Luik een soli-
dariteitsactie opzetten. Zij hebben daar-
voor de hulp ingeroepen van vertegen-
woordigers uit culturele en artistieke
kringen.

Verdachte snel
aangehouden

Stroper bedreigt
jachtopziener

HEINSBERG - De recherche in Mönc-
hengladbach heeft gistermiddag om-
streeks 15 uur een 25-jarige inwoner
van die plaats aangehouden op verden-
king van het plegen van een gewapen-
de overval enkele uren eerder in Weg-
berg. Onder bedreiging van een alarm-
pistool dwong de met een nylonkous
gemaskerde overvaller een bediende
van een bank in Wegberg een geldbe-
drag af te geven. De man loste tijdens
de overval een schot in de lucht. De
politie in Heinsberg wilde niet zeggen
hoe groot de buit was. Een deel of mo-
gelijk zelfs het totale buitgemaakte geld
werd evenals het vuurwapen en de
kous teruggevonden in de woning van
de verdachte. De recherche wist de
man aan te houden toen de vluchtauto
in Mönchengladbach werd aangetrof-
fen. De gewaarschuwde politiekorpsen
en marechausee in de grensstreek
hoefden niet in actie te komen.

WEERT - Een jachtopzienerwerd zon-
dagavond aan de Schaapsdijk in Weert
bedreigd toen deze twee van stroperij
verdachte personen wilde aanhouden.
De jongste van het duo richtte een
jachtgeweer op de opzichter waarop
deze zich genoodzaakt voelde een
waarschuwingsschot te lossen. Daar-
door sloeg de jongstevan de twee ver-
dachten op de vlucht. Deze verstopte
zijn geweer in de omgeving. De in
Weert woonachtige verdachten, de
59-jarigeA.A. en de 34-jarige H.A., kon-
den uiteindelijk toch worden ingere-
kend. Een politiehond vond het verstop-
te geweer. Alleen de oudste van de
twee bleek in het bezit te zijn van een
jachtakte. Toch maakte ook hij zich vol-
gens de politie schuldig aan stroperij
omdat hij buiten het seizoen op bepaald
wild aan het jagen was.

File na botsing
op snelweg

]t_g,£emeester Majoor nam stelling
Hie. A

a e Verwijten van de opposi-
||eti ls wij door taai onderhande-
jfcins °nderzoeken toch nog enigs-
-I<rioe. Schadeloos worden gesteld,
i Vn?6

a W^ ons dar> daarvoor scha-
lt^,. ■ Als wij het uiterste eruit heb-v°orSe

' moeten wy ons daar-
f.Oo J5hamen? Wij kunnen elkaar

h k
d recht in de ogen k«ken-I bi de weg gevolgd waarby'

Vl angen van de gemeente zo-mogelijk zyn behartigd."

HEERLEN - De besturen van de hogescholen
in Heerlen en Sittard en de Heao Sittard zijn
het officieel eens geworden over een besturen-
fusie van de drie instellingen. Op grond van
een haalbaarheidsonderzoek van een stuur-
groep hebben ze besloten per 1 augustus 1992
een Raad van Bestuur in te stellen die op een
aantal gebieden de gezamenlijke belangen zal
vertegenwoordigen.

Vooralsnog komt het niet tot een 'echte' fusie,
zodat de onderwyskundige voordelen gering
zijn. De gevolgen van de schaalvergroting zul-
len vooral merkbaar zyn in het beleid wat be-
treft personeel, materiaal en beheer.
Aan de fuserende instituten studeren meer
dan zesduizend studenten: 3600 in Heerlen,
1150 aan de Hogeschool Sittard en 1500 aan de
Heao.

Een andere reden voor het
schrappen van de 34 functies is
het voornemen om efficiënter te
gaan functioneren door verdere
automatisering. Vakbonden, on-
dernemingsraad en personeel zyn
gisteren op de hoogte gebracht.

Vorig najaar maakten Heerlen en Sittard hun
bedoelingen bekend. Dat was toen tegen de
wens van de Rijkshogeschool Maastricht, de
Hogere Hotelschool, deHogeschool Venlo, het
provinciebestuur en onderwijsministerRitzen
om in éénkeer tot een HogeschoolLimburg te
komen. In januaribleek dat het haalbaarheids-
onderzoek succesvol verlopen was, waarop de
Hogeschool Venlo bekend maakte een fusie
met Brabantse opleidingen te overwegen.

LimburgsDagbladvoor Oostelijk Zuidlimburg
Dinsdag 25 februari 1992 "9j^TLIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.
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fEERsSEN - Vijftien aanne-f? ers die betrokken waren bij
|^ aanleg van het stamriool in
ferssen in 1985 hebben ge-
llik gemaakt van opzetgel-
|e- Dat is duidelijk gewor-
f^ bij een gedeeltelijke
JjPheffing van de geheimhou-
|;ng van de juridische aspec-
Fn rond de kwestie Kunicon
«rr, Het gaat officieel
fr^ een bedrag van vier ton.
lüMere genoemde bedragenpr» zes en zeven ton. B en W|«t. Meerssen hebben in over-
ijl S met de advocaat en de

fractievoorzitters van de raad|eProbeerd met het bedrijf dat
aanleg van het stamriool

b^ft uitgevoerd, Koninklijke
i^genbouw Stevin 8.V., tot
'i^n. vergelijk te komen.



t. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ge-
heel onverwacht, in de leeftijd van 42 jaar, onze
goede en zorgzame vader, lieve zoon en broer,
schoonbroer, oom en neef

Gerard Marinus
Reurslag

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie:

Eindhoven: Dennis Reurslag
Simpelveld: JoséReurslag
Landgraaf: B. Reurslag-Nordholt

Familie Reurslag
6371 LJ Landgraaf, 23 februari 1992
Paganinipassage 22
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 27 februari as. om 15.30 uur in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangsthal van het crema-
torium, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren vanaf 15.10 uur.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium te Kerkrade-Chèvremont, St.-Pieter-. straat 145, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek; gelegenheid tot afscheid nemen
van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden van onze werknemer

Gerrit Reurslag
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe
met dit verlies.

Directie en personeel
Taxicentrale Breko B.V.

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen
dat van ons heen is gegaan onze dierbare collega

Gerrit Reurslag
Wij wensen familie Reurslag veel sterkte toe in
deze moeilijke tijd.

Personeel Taxicentrale Breko 8.V.,
Hoensbroek

"^■-■■-■^-■^-■M-a-H_-^_-K_a_l__M_-__^_«_____M

Waar vlijt haar lust was,
is rust haar zegen.

Wij geven u kennis dat, op 76-jarige leeftijd, on-
verwacht van ons is heengegaan, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Maria Reinders
weduwe van

Godfried Strolenberg
Kerkrade: Jo Strolenberg

Finy Otten
Kerkrade: Hub Strolenberg

Els Strolenberg-Hinzen
Bocholtz: Frank Strolenberg

Jet Strolenberg-Rutzerfeld
Maurice

Landgraaf: Wim Strolenberg
Gert Strolenberg-Hanneman
Roger, Chantal
Familie Reinders
Familie Strolenberg

6461 DC Kerkrade, 23 februari 1992
Eindervoetpad 89
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 27 februari om 11.00 uur in
de parochiekerk St.-Lambertus te Kerkrade-
Centrum, waarna om 12.30 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel op het terrein van de Lückerheide-
kliniek te Kerkrade-Chèvremont, alwaar dage-
lijks bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t I
Pap geeft ons nooit meer de hand;
de doodverstoorde de mooiste band.

■Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wij
u kennis dat heden van ons is heengegaan, mijn- lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,

.groot- en overgrootvader, broer, schoonbroer,
-"bom en neef

Stephan Szymkowiak
echtgenoot van

Tiny Nauts
Hij overleed, na een liefdevolle verzorging in
huize Invia, op de leeftijd van 80 jaar, voorzien
van de h.h. sacramenten.

Sittard: T. Szymkowiak-Nauts
Bunde: Valentijn Szymkowiak

Jolanda,Richard
Brunssum: Tiny Huver-Szymkowiak

Herman Huver
Marjo, Danny en Linda

Sittard: Marlies Waltmans-Szymkowiak
Arnold Waltmans
Rogèl
Familie Szymkowiak
Familie Nauts

6131 GR Sittard, 23 februari 1992
Odasingel 211

rpe plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 27 februari om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria te
Brunssum, waarna de begrafenis op de algeme-
ne begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
wake gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard; bezoek
dagelijksvan 16.00 tot 16.45 uur.

.Mochten wy iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt. beschouwd.

t
In dankbare herinnering delen wij u mede, dat
na een langdurige ziekte en met geduld gedra-
gen lijden, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, schoonzus, tante en
nicht

Maria Mathilda
Roelings

weduwe uit het le huwelijk van

Peter Coervers
weduwe uit het 2e huwelijk van

Hubertus Dominicus
Simons

Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar in de Ham-
boskliniek te Kerkrade, voorzien van het h. olie-
sel.

Eygelshoven: J. Coervers
H.P.A. Coervers-Salve
Haar kleinkinderen:
Pierre en Beate, Joey. Wilko en Sandra
Don

6471 JX Eygelshoven, 22 februari 1992
Torenstraat 22
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 27 februari a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper
te Eygelshoven, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is;
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene op woensdag 26 februari om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium op het terrein van de Lückerheide-
kliniek; dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.
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Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den plotseling van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, mijn lieve man, onze
goede en zorgzame vader en opa

Herman Koch
echtgenoot van

Lisa Van den Hoff
op de leeftijd van 92 jaar.

Amstenrade: Lisa Koch-Van den Hoff
Brunssum: Leo Koch

Han - Yvonne
Ad - Thea

23 februari 1992
De Gijselaar 10
6436 AX Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 27 februari om 13.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Amstenrade, gevolgd door de crematie te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid toit
schriftelijk condoleren.
Woensdag as. om 18.30 uur avondwake in de
kapel van huize Elvira te Amstenrade.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek; bezoekgelegenheid dagelijks van 14.0nD
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

■HM--^_-M_M_^__M___-H_-H_-^_-l_-^_-i_-M-a-B--a--^--^--H-a-[-M

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, maar bedroefd om het schei-
den, geven wij u kennis, dat na een liefdevolle
verzorging in de Verpleegkliniek Klevarie van
ons is heengegaan, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, in de leeftijd van 90 jaar, onze
lieve zorgzame vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Mathieu van den Hof
echtgenootvan wijlen

Maria Catharina
Gerardina Ruijters

Beek: J.C. van den Hof
M.C. van den Hof-olde Hanhof

Maastricht: M.J. Slangen-van denHof
H.G. Slangen

Maastricht: t L.G. van den Hof
Moorveld: H.L. van denHof

J.M.J. van denHof-Erckens
Herten: B.J. Altena-van denHof

t R.J. Altena
Maastricht: L.L.P. van den Hof

t H.M.J. van den Hof-Theuniss>_n
Geleen: H.A. van den Hof

M.C.J. van denHof-Herben
Maastricht: B.J. Thimister-van den Hof

L.M.G. Thimister
en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie van denHof
Familie Ruijters

6222 CP Limmel-Maastricht, 24 februari 1992
Populierweg 45
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den vrijdag 28 februari a.s. om 11.00 uur in (de
parochiekerk van St. Jan de Doper te Limrnel-
Maastricht, gevolgd door de bijzetting in het Ifa-
miliegraf op der.k. begraafplaats aldaar.
Schriftelijk condoleren in de kerk.
Rozenkransgebed donderdag a.s. om 18.45 uur,
gevolgd door de avondmis in voornoemde paro-
chiekerk.
Bezoek Uitvaartcentrum Sassen, St. Maartens-
laan 44-48 te Wyck-Maastricht, dagelijks v;an
17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangeen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

■■^^^^■^■M_M_-^_-^_M-HH--i--^--^-B--H--i--M_-H_H_-H_l_-^__i

Met droefheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van de heer

Mathieu van den Hof
oprichter en oud-direkteur van ons bedrijf.
Zijn inzet en manier van werken zullen ons
steeds tot voorbeeld zijn.

Direktie, personeel en oud-medewerkers
van B.V. Bouwbedrijf Van den Hof

Na een intens en welbesteed leven van liefde, goed-
heid en zorgzaamheid, is heden, op 75-jarige leeftijd,

ui van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacramen-
ten der zieken, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, overgrootoma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Catharina
Claessens
echtgenotevan

Renier Jacobus Feijen
Brunssum: R.J. Feijen
Brunssum: t Leny Willems-Feijen

H. Willems
Brunssum: C. Geradts-Feijen

M. Geradts
Heerlen: M. Feijen
Velp: H. Feijen

M. Feijen-Heijboer
Brunssum: A. v.d. Schaft-Feijen

J. v.d. Schaft
Eygelshoven: T. Feijen

F. v.d. Camp
Brunssum: M. Meijers-Fei jen

J. Meijers
■ Heerlen: T. Vermeeren-Feijen

H. Vermeeren
Eindhoven: L. Feijen

W. Feijen-Mengelers
en haarkleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Claessens
Familie Feijen

22 februari 1992
Koolhofstraat 23, 6443 CL Brunssum
Avondwake woensdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St.-Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendriklaan 378
te Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst worden
gehouden op donderdag 27 februari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens een sterfgeval is

racket-shop Willems
Rumpenerstraat 36a te Brunssum

donderdag 27 februari as. de gehele dag gesloten.

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wij af-
scheid genomen van mijn lieve echtgenoot,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Herman Trompetter
echtgenootvan

Anna Schafer
Hij overleed in de Hamboskliniek te Kerkrade,
in de leeftijd van 85 jaar.

Kerkrade: A. Trompetter-Schafer
kinderen,
kleinkinderenen
achterkleinkinderen
Familie Trompetter
Familie Schafer

6461 HE Kerkrade, 24 februari 1992
Gulperplein 6.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 27 februari as. om 10.30 uur in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst aan het streekmortuarium, St.-
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont, waar
om uiterlijk 10.00 uur een bus vertrekt naar het
crematorium en terug.
Afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur in het streekmortuarium te Kerkrade-Chè-
vremont.

f
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons
betekende, hebben wij afscheid genomen van

' mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader, schoonbroer,
oom en neef

Frits Knoors
ere-generaalKoninklijke Schutterij

St. Hubertus Nattenhoven
onderscheiden met de goudenmedaille

met kroontje van de
Oud Limburgse Schuttersfederatie

echtgenootvan

Maria Jaspers
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar, voorzien
van de H. sacramenten.

Stem: M.Knoors-Jaspers
Bom: HeinKnoors

JessieKnoors-van denBergh
Berg a/d Maas: Corrie Houben-Knoors

Thè Houben
Jeanen Miriam, Chantal
Gertie en Léon
Familie Knoors
Familie Jaspers

6171 HS Stem, 23 februari 1992
Bejaardencentrum De Moutheuvel
Heerstraat C 45
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 27
februari om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Michael te Berg a/d Maas.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
wake gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. JBezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze mede-oprichter en ere-
generaal

Frits Knoors
Zijn inzet voor de schutterij zal ons steeds tot
voorbeeld strekken.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Beschermheer, bestuur en leden
schutterij St.-Hubertus Nattenhoven

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig in
haar eigen vertrouwde omgeving van ons is
heengegaan, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
tante en nicht

Hubertine Lamme
weduwe van

Giel Tillmann
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten op
de gezegende leeftijd van 97 jaar.

Brunssum: J. Tillmann
M. Tillmann-Adriaans t

Treebeek: B. Smeets-Tillmann
M. Smeets

Nuth: G. Smeets-Tillmann
J. Smeets
en al haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen
FamilieLamme
Familie Tillmann

6361 XS Nuth, 24 februari 1992
Tiendstraat 2
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 27 februari om 11.30 uur in de St.

IBavokerk te Nuth, waarna crematie om 13.00
uur in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Avondwake, woensdag om 18.30 uur in voor-
noemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het
uitvaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te
Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Je hebt je strijd gestreden.
Rust nu maar uit.

Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die haar dierbaar waren, is tot onze grote droef-
heid, in de leeftijd van 67 jaar, toch nog onver-
wacht, in huiselijke kring van ons heengegaan,
mijn vrouw, onze moeder en oma

Jeanne van Riet
echtgenote van

Thieu Heuts
Geleen: Thieu Heuts

Nuth: Agnes Heuts
Thijs Besjes
Ceciel
Leon
Judith

Geleen: Ceciel Heuts
Daan de Vries
Eveline
Familie van Riet
Familie Heuts

Geleen, 24 februari 1992
van Goijenstraat 11
Corr.adres: Kennedylaan 1, 6361 CT Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
donderdag 27 februari a.s. om 11.00 uur in de
Verrijzeniskerk, Flinckstraat 10 te Geleen, ge-
volgd door de crematie in crematorium Neder-
maas te Geleen om 12.30 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid is tot afscheidnemen, dagelijksvan
18.00 tot 19.00 uur.

Zondagmorgen 23 februari 1992 is geheel onverwacht, in zijn eigen,
vertrouwde omgeving, op 88-jarige leeftijd, rustig ingeslapen,

Frans Joseph Maria
Geurts

echtgenootvan

Maria Elisabeth Gielen
weduwnaar van

Maria Catharina Mevis
Heerlen: M.E. Geurts-Gielen
Alphen: Huub en Annie Geurts-Goudsmit

Angelie en Will, Armelies, Petra, Tessie
Corine en Roy *Geleen: Guus en Gerry Geurts-Reijnders
Arlette
Mariëlleen Guus
Luciënne en Cees

Beek: Jan en Miep Geurts-Hul
Frank en Sandra
Ruud

Geldrop: Fons en Ineke Geurts-Lembeck
Brigi en Tonino
Vivian

Heerlen: Toos Geurts
Familie Geurts
Familie Gielen
Familie Mevis

Vlotstraat 8, 6417 CB Heerlen
De plechtige uitvaartdienstwordt gehouden op donderdag 27 februa-
ri as. om 11.00 uur in de kerk H. Moeder Anna te Bekkerveld, waarna <

aansluitend de begrafenis plaatsvindt op de algemene begraafplaats
te Imstenrade-Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren. ' 1
De avondmis tot intentie van de overledene, is woensdag 26februari ' Si
om 18.30 uur in voornoemde kerk. Se
Gelegenheid tot afscheid nemen heden, dinsdag, van 18.30 tot 19.00 Ik
uur en woensdag van 19.30 tot 20.00 uur in de rouwkamer van het ,^
uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze (j(
annonce als zodanig te beschouwen. i.1

vervolg familieberichten
zie pagina 12

i i
■ t .

Waren vlijt en zorg je grootste lust- 'Ze zijn veranderd in de eeuwige rU.,
Groot is de leegte, mooi de herinner11

Na een werkzaam en liefdevol leven, dat ëet |{
kend werd door oprechte levensvreugde 'jjj
zorgzaamheid, delen wij u mede, dat van °nS„i>é
heengegaan, onze zorgzame vader, schoonv |j(
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef fl{

Hein Hahnraths 5,
lliweduwnaarvan

Tiny Roemgens 'Jj
Hij overleed op 75-jarige leeftijd in het St.-J°ze
ziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het h- 5
crament derzieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade-West: Leny Wierts-Hahnraths
JoWierts
Pasealle enRené

Eygelshoven-
Hopel: Guus Hahnraths

Marlies Duster >
Roger
Monique en Charles

Kerkrade: Piet Hahnraths
Martina
en kinderen , ._[

Kerkrade-West: Anita Offergeld-Hahnratl» jj
Toon Offergeld i

fi
Familie Hahnraths 'Familie Roemgens *ï

Kerkrade, 23 februari 1992 - Plein 3C ,
Corr.adres: Winricusstraat 25 I"
6467 BM Kerkrade k
De plechtige uitvaartdienst zal worden ge*10.;")
den op donderdag 27 februari as. om 10.00 ü jg,
in de parochiekerk van St.-Martinus te Spekno^
zerheide, waarna aansluitend de crematie zu
plaatsvinden in het crematorium te Heene
Imstenrade. :
Bijeenkomst in de kerk. Geen kondoleren. .
Avondwake tot intentie van vader op woensd'
26 februari as. om 19.00 uur in voornoemde P <
rochiekerk. '*<
Gelegenheid tot afscheidnemen in het stre? .
mortuarium (gelegen op het terrein van de ]
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145, Chevf \
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur. 'M
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is » 'A.
zorgd. _j

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangt ' jj<
gelieven deze annonce als zodanig te besch0 \\
wen. _).<

I : r~A
T

Na een leven van eenvoud, warmte en vef .^j»l
lust, werd zij zo licht, dat ze zelfs geen schad1■ \.
achterliet, mijn lieve vrouw, onze zorgzal\jt|;
moeder, dochter, schoondochter, zus 1 (j(
schoonzuster, tante en nicht v

Truus Gulpers
echtgenotevan

Antoon Kathagen
Zij overleed in de leeftijd van 46 jaar, voorz'
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: A.J.WJKathagen
Francis en René
Johnny
Giel
Familie Gulpers
Familie Kathagen

6372 AB Landgraaf, 23 februari 1992
Dr.Calsstraat 28
De plechtige uitvaartdienst zal worden gen°j,
den op vrijdag 28 februari a.s. om 11.00 uur,^s

de dekenale kerk van de H.H. Petrus en P?u J
te Schaesberg-Hoofdstraat, waarna aansluite
de crematie zal plaatsvinden in het crema
rivm te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condolere
Rozenkransgebed tot intentie van onze dier^j
overledene donderdag 27 februari om 18.40iuj
in voornoemde dekenale kerk, aansluite
avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouw
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beutweg.^t
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 uur
18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvang
gelieven deze annonce als zodanig te wiUen
schouwen. Jt\

Dinsdag 25 februari 1992 " 10Limburgs Dagblad



bieden tegen commerciële instel-
lingen en heeft daarom de hulp
van de overheid ingeroepen. Tij-
dens zijn bezoek aan Limburg in
januari zegde minister Ritzen op
verzoek van het Sittardse Wal-
ramcollege inderdaad zijn steun
toe.

Zuid-Limburg wil
opleidingen DSM

Initiatiefprovincie, RBA en onderwijs

Ook het provinciebestuur rea-
geerde positief. Men was echter
van mening dat een enkele
school geen kans zou maken bij
DSM, omdat het onderwijsaan-
bod dan te eenzijdig is. Vandaar
dat nu onderzocht wordt of een
samenwerkingsverband van het
Walram en de MTS-en in Heer-
len en Maastricht voor DSM aan-
trekkelijk kan zijn.

spraak gemaakt, dat 60 procent van
al het verpakkingsmateriaal uiter-
lijk in het jaar 2000 hergebruikt za]
worden. Verder is een produktieaf-
name van 10 procent overeengeko-
men.

ties," aldus de woordvoerder
De middelbare beroepsopleidin-
gen in Zuid-Limburg hebben al
in een vroeg stadium laten weten
de scholing van DSM-personeel
graag te willen overnemen. Men
vreest echter niet op te kunnen

Cern 2000 stoot DSM activiteiten
af dieniet tot dekerntaken beho-
ren. Het chemieconcern wil over
onderhandelingen over de be-
drijfsopleidingen, waar ongeveer
tachtig mensen werken, nog
niets kwijt. „We bekijken de op-

HEERLEN - Er is een onder-
zoek gestart naar de manier
*aarop de overname van de be-
f|rVifsopleidingen van DSM door
{Jet Zuid-Limburgse (middel-
baar) beroepsonderwijs het beste
?Un beslagkan krijgen. Het Lim-
burgse provinciebestuur en het
Regionaal Bestuur Arbeidsvoor-
j-^ning (RBA) Zuid-Limburg
hebben een dergelijke opdrachtverstrekt aan het Maastrichtse
jjjjiviesbureau Veldhoen Bogman
"^nagementconsultants. Een
Provinciewoordvoerder heeft dit
"meegedeeld.
* het kader van het plan Con-

Dit stelt het Graetheidecomité
in een reactie op de vergun-
ningaanvraag en het milieu-
effectenrapport (MER) voor de
nieuw te bouwen fabriek.

GELEEN - In de vergunning
voor een nieuwe polytheenfa-
briek in Geleen moeten Gede-
puteerde Staten DSM ver-
plichten, ervoor te zorgen dat
60 procent van het geprodu-
ceerde polytheen na gebruik
gerecycled wordt.

dere bepalingen, omdat de conve-
nant tussen VROM en de kunststof-
industrie te vrijblijvend is. Bemel-
mans zegt zo niet te weten hoe
'recycle-plichten' van de producen-
ten precies in een vergunning kun-
nen worden vastgelegd. „Als Graet-
heidecomité willen we over dit
onderwerp in elk geval eens een
principiële discussie losmaken.

Het Graetheidecomité eist daar-
naast dat DSM gaat melden wat de
oorzaken zijn van storingen in de
bestaande polytheenfabrieken, en
hoe het deze in de toekomst denkt
te kunnen voorkomen. Regelmatig
wordt de omgeving van DSM, met
name de Geleense wijk Krawinkel,
geplaagd door neerslag van etheen
(een ongevaarlijk maar wel hinder-
lijk effect) en van roet. Deze emis-
sies zijn een direct gevolg van fa-
brieksstoringen, waaraan in de
aanvraag en het MER geen woord
wordt besteed. Het Graetheideco-
mité wil verder dat in de vergun-
ning nadere eisen gesteld worden
aan de stof- en geluidoverlast van
de nieuwe fabriek.

Sportvissers willen
meepraten over Maas

Betere bereikbaarheid rivier bepleit Het plan van DSM voor een nieuwe
polytheenfabriek op het complex in
Geleen, staat haaks op deze laatste
afspraak. Het concern gaat blijkens
de aanvraag uit van een groei van
het gebruik van polytheen met 2
procent. Het Graetheidecomité is in
principe niet tegen de nieuwe fa-
briek, maar vindt dat aan deze acti-
viteit de voorwaarde gekoppeld
moet worden dat ruim de helft van
de produktie later daadwerkelijk
hergebruikt zal worden.. Dat kan
door DSM zelfgebeuren of dooreen
ander bedrijf onder eindverant-
woordelijkheid van DSM, aldus het
comité.
Voorzitter H. Bemelmans vindt dat
niet kan worden ontkomen aan na-

Voorwaarde

Polytheen wordt voornamelijk (80
procent) gebruikt in verpakkings-
middelen. Vanwege de belasting
voor het milieu wil het Rijk dat de-
ze afvalstroom voor de eeuwwisse-
ling fors wordt gereduceerd. In
verband met dit streven heeft het
ministerie van VROM in 1991 met
de verpakkingsindustrie de af-

J^RTEN - De gezamenlijke hengelsportfederaties hebben
Se*.6ren *n herten een ontwikkelingsplan voor de Maas gepre-
steerd. Doel van het plan is onder meer de bereikbaarheid

ft de Maas voor de hengelaars te vergroten, de bouw van vi-aPpen en de aanleg van paaiplaatsen.

beloofde hij dat het
"%j h stuur betr°kken zal worden
'alNi °Psteuen van beheersplan-
" u

3n de waterscnaPPen. In dit
.je{. kondigde hij ook aan dat - on-

Hlo_J'oorzitterschap van Limburg -
'"oiv.entcel een actieprogramma
L dt opgesteld voor deMaas. Hier-
-B&ratUllen eerst internationale af-
\\ n over de aanpak van de
A-^erontreiniging van de Maas

e- rcJen gemaakt.

eerste exemplaar werd gisteren
,_A aangeboden aan gedepu-
jk .de ir Michel Lodewijks. Hij gaf

'nitiatiefnemers, verenigd in het
r(atasbestuur, meteen te verstaan
Ln niet alle wensen ingewilligd
cieh en worc*en omdat het provin-

,tn fstuur ook andere belangen
'. oet behartigen.

Voorzitter J. Jorissen benadrukte
dat er circa honderdduizend henge-
laars regelmatig vissen in de Maas.
Het economisch belang van de
sportvissers moet volgens hem ook
niet uit het oog worden verloren.
Dit wordt geschat op circa 350 mil-
joen gulden. Als het lukt om de
waterkwaliteit van de Maas weer
geschikt te maken voor zalm en fo-
rel dan zal volgens Jorissen het eco-
nomisch belang aanzienlijk groter
worden.
De Belg A. Dussart, voorzitter van
het Internationaal Sportvisserij
Overleg in Brussel, meent evenwel
dat er nog veel water door de Maas
zal gaan voordat de zalm terugkeert.
"Dan zal ie dat wel 's winters moe-
ten doen want 's zomers is het zuur-
stofgehalte in de Maas bij Luik nul
komma nul ", aldus Dussart.

Rijkswaterstaat
verwijdert borden!
Moorveld/Waalsen

MEERSSEN - De door de buurt-
schap Moorveld in Meerssen aange-
brachte richtingborden hebben niet
langer dan een weekeinde de weg
naar Moorveld links en naar Waal-
sen rechts aangewezen. De plaats-
naambordjes werden naast de
ANWB-wegwijzers geplaatst, omdat
Moorveld daarop naar rechts wees,
in feite de verkeerde richting. Dat
brengt voor bezoekers van Moor-
veld de nodige verwarring teweeg.
Gisteren hebben kantonniers van
Rijkswaterstaat de borden weer
verwijderd.

„We hebben in de krant gelezen dat
de richtingwijzers waren aange-
bracht. Wij kunnen niet toelaten dat
iedere groep maar borden plaatst",
zegt hoofdkantonnier Frans Ver-
heyen van Rijkswaterstaat.
Hij vindt dat nu eenmaal niet elke
wijk vermeld kan worden. De
buurtschappen zijn aangegeven vol-
gens het woonwijkenplan. Overi-
gens is volgens hem de oplossing
heel eenvoudig: gewoon aan het ge-
meentebestuur vragen of men daar
akkoord gaat met een wijziging op
de ANWB-wegwijzer. Een verzoek
van B&W aan de ANWB doet de
rest.

DOOR PETER BRUIJNS Geldpraktijken
vonden navolging

" Het voormalige pand van Dealworth in Landgraaf. Het bedrijf, sinds kort officieel naar Nuenen ver-
huisd, is nu in handen van een Joegoslaaf. Foto: KLAUS TUMMERS

loonbelasting te vorderen en
heeft bij de curator, mr E. Luij-
ten, een verzoek ingediend te
onderzoeken of er frauduleuze
handelingen zijn gepleegd. Om-
dat er bij Consultech echter niks
meer te halen valt, heeft Luijten
dat verzoek niet kunnen honore-
ren.

ook hen raakt. Broekhoven be-
vestigde dat, voor zover door het
Limburgs Dagblad is geciteerd
uit een eerdere publicatie in het
Duitse weekblad Der Spiegel, die
citaten juist waren.

Vervolg van pagina 1
- Volgens mr

V°ekhoven had het Lim-
;,jorgs Dagblad groot gelijk
kj°r over de praktijken van de
Uft lieden te publiceren,
jtterlijk staat in het vonnis:

'or. °ehoeft immers geen be-
jt}j.J> dat deze praktijken een
)gel l&ing vormen voor het ar-
fcs n Publiek." Het Limburg-
Aov agblad hoefde wat Broek-
\. n betreft ook niet af te

en wat een eventueel
W-r e^ onderzoek zou ople-eenen; >,De pers heeft in deze
VeH

eigen taak en vormt geen
riengstuk van Justitie.";s»s de rechtbmkpresKlent

«it *1 net Limburgs Dagblad in
tó 6 °eval ook juistgehandeld door

innamen van de bedrijven en
e_- Detr°kken zakenlieden in
fam nt te zetten- °ok heeft de
ija voldoende onderzoek ge-

''Sok. °m de Publicaties te kunnen

JU. lijkt ver-
f stelling te bevestigen van

OaBKi Ocaat van het Limburgs
-tis

BtWad,8
tWad, mr J. Adelmeijer, dat

.'(w61? en Schönemann zich in
■l^st s tweeslachtig hebben op-
''"W Enerzijds betwisten ze;
_
f j; Danden met de gewraakte be-

'4e eft> anderzijds claimen ze dat
over die bedrijven

'Praktijken bedreiging
Voor argeloze publiek'

Rechtbankpresident mr Broekhoven in vonnis:

bekend van Duitsers die wel fors
vooruit betaalden, maar geen
kredieten ontvingen. Dat geldt,
naar nu blijkt, ook voor bedrij-
ven waarmee de twee heren, al-
thans officieel, niets te maken
hadden.

Het is ondertussen nog steeds
niet duidelijk of Justitie een on-
derzoek naar de praktijken van
Kisters en Schönemann gestart is.
Volgens officier van Justitie mr
Nabben vormt de uitspraak van
derechtbankpresident geen extra
aanleiding voor Justitie om een
onderzoek naar de handel en
wandel van beide heren te begin-
nen. Nabben wilde zich op geen
enkele manier uitlaten over de
vraag of wellicht reeds een onder-
zoek loopt.

Onderzoek
HEERLEN - Van de zakenlie-
den Kisters en Schönemann is
bekend dat ze met een flink aan-
tal Limited Companies aan 'kre-
dietbemiddeling' hebben ge-
daan. In 1990 onder de naam
MSI Trading Company Ltd en in
1991 onder Dealworth Invest-
ments Ltd en Keep Safe Finan-
ce. Zeer recent werden nog za-
ken gedaan onder de noemers
van Worldwide Investments en
European Office Communica-
tion Ltd, een bedrijf dat sinds
kort officieel vanuit Nuenen,
maar in praktijk vanuit België
opereert.

In alle gevallen hadden en heb-
ben deze bedrijfjes officieel hun
hoofdzetel in Londen. En in alle
gevallen zijn diverse klachten

John Kisters en Fritz Schöne-
mann maakten namelijk niet al-
leen slachtoffers. Ze maakten
ook school met hun methoden,
die steeds meer navolving von-
den. Een voormalig medewer-

Bij de curator zijn wel veel brie-
ven binnengekomen van Duit-
sers, die, na een forse aanbeta-
ling voor kredietbemiddeling,
nog geen cent van Consultech
hebben ontvangen. Uit die brie-
ven blijkt ook dat een zekere U.
wordt beschouwd als de kwade
genius. Die U. komt ons bekend
voor. Dat is degene die in het
verleden nauwe contacten met
Kisters en Schönemann onder-
hield, hun bedrijf Prime Time
Ltd overnam, en zelfs een tijdje
onderhuurder van Kisters was.

ker, Gregory T, probeerde het
afgelopen jaar bijvoorbeeld de-
zelfde truc uit te halen. In Kerk-
rade begon hij in maart 1991 het
bedrijfje 'Consultech Business
Services Limited', gespeciali-
seerd in financieringen. De En-
gelse directie van Consultech
zetelt (uiteraard) in Londen en
wel op hetzelfde adres als Deal-
worth.
In januari dit jaar werd het be-
drijfje failliet verklaard. De fis-
cus had nog "50.000 gulden aan

Voor het eerst
echte klanten

Leerlingen Economisch College bij V&D

Volgens advocaat mr Lemmen
willen zijn cliënten in hoger be-
roep de zaak opnieuwuitvechten:
„In de krant en tijdens het geding
zijn van de kant van het Lim-
burgs Dagblad bepaalde zaken
geschreven en gezegd die niet
kloppen. De hoofdvestigingen
van de Limited Companies in
Londen bestaan niet alleen uit
postbussen en ook de financiers
bestaan echt." Volgens Lemmen
heeft het hem in de dagen voor
het kort geding aan tijd ontbro-
ken om deze bewijzen voor elkaar
te krijgen.

'V&D klapt uit de school' heet het
project dat Vroom en Dreesmann
voor het derde jaar heeft opgezet.
Middelbare handelsscholen wordt

kinderafdeling. Dus hebben de vier
jongedames tussen de babykleren
het maar gezellig gemaakt met een
kleurwedstrijd. De kleurplaat heb-
ben ze zelf ontworpen.

ook nog prijzen te verdienen zijn.
Winnaar is de vestiging en school
die de week met de hoogste omzet
afsluiten, in vergelijking met dezelf-
de periode vorig jaar.

Doorwerken is dus het devies
Maar, zegt 'personeelchef Chris
tianne Veugen: „Het is geen volledi
ge werkweek hoor, ze mogen af er
toe een middagjevrij nemen."

De leerlingen doen al het werk on-
der strikte begeleiding, zegt docent
Eugene Mennen: „Dat is voor de
school een groot voordeel. Bij alles
wat ze doen, krijgen ze voortdurend

aanwijzingen en daarnaast is er al-
tijd een leraar aanwezig in het ge-
bouw."
Vroom en Dreesmann organiseert
het project als vorm van werving,
om zowel aan goede vakantiekrach-
ten als aan vast personeel te komen.
Er is het bedrijf heel wat gelegen
aan een goed verloop. De scholen
krijgen een bijdrage voor hun mee-
werking, terwijl er in een wedstrijd

" Leerlingen van het Economisch College krijgen bij V&D in Roermond hun eerste lessen in demiddenstandspraktijk: hoe verkoop ik witte overalls? Foto: jan paul kuit

ROERMOND - Dit jaar moet het
wel goed gaan, want de planning is
in handen van Christianne Veugen.
„Vorig jaar waren er teveel leerlin-
gen voor te weinig koopplaatsen en
dan wisten ze niet altijd wat er
moest gebeuren. Maar nu krijgen ze
allemaal een velletje met tijden en
plaatsen voor de hele week en dan
moeten ze verder niet zeuren," zegt
ze. Voor haar is het een herhalings-
oefening, zodat ze koos voor het
baantje achter de schermen: perso-
neelschef voor haar vijfentwintig
mede-leerlingen uit het tweede jaar
van het Economisch College. Tij-
dens een week bij de Roermondse
vestigingvan Vroom en Dreesmann
krijgen ze voor het eerst te maken
met echte klanten. Behalve Chris-
tianne dan, die zit de ochtenden in
de personeelskantine planschema's
te maken.

de mogelijkheid geboden leerlingen
een week ervaring op te laten doen.
Omdat het om tweedejaars gaat, is
het hun eerste stap buiten de
schooldeur. Pas later volgen dever-
plichte stages.
Meedoen is vrijwillig. De animo bij
de Middelbare Middenstands Oplei-
ding (MMO) van het Economisch
College in Roermond was na het
stroeve begin van vorig jaar niet
overweldigend, maar toch waren er
twee halve klassen te porren voor
een weekje warenhuis.
De leerlingen zijn verdeeld over de
afdelingen sport, kinderkleding,
carnavalsbenodigheden, muziek en
bijouterie. Daarnaast bemannen ze
specialestands: eentje om de school
zelf te promoten, eentje waar de
V&D-winkelpas aan de klant ge-
bracht wordt, een stand waar je
voor een rijksdaalder een milieutas
kunt kopen en een toonbank met
witte, zelf te beschilderen overalls
voor de carnaval. De middenstan-
ders in de dop (herkenbaar aan de
blauwe trui) mochten zelf kiezen
waar ze wilden werken, maar het
was geen geheim dat de carnavals-
afdeling populairder was dan de

DOOR GEERT DEKKER
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Volstrekt enige en algemene
kennisgeving

t
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
voor haar voorbeeldig leven, geven wij kennis
dat op 24 februari 1992 is overleden in de leef-
tijd van 57 jaar, mijn allerliefste vrouw, onze
zus, schoonzus, tante en nicht

Bertie Josephine
Maria Gerarda
Bronneberg

echtgenotevan

Rinus van de Wiel
In dankbare herinnering:

Sittard: Rinus van de Wiel
Familie Bronneberg
Familie van de Wiel

24 februari 1992
Corr.adres: Kleine Steeg 58, 6131 KS Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 28 fe-
bruari a.s. om 11.00 uur in de dekenalekerk van
St. Petrus (grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Bertie zal bijzonder herdacht worden tijdens
het rozenkransgebed en de avondwake van don-
derdag 27 februari a.s. om 18.40 uur in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijksvan 16.00 tot 16.45 uur.

-{" Anna M.H. Gorissen. Corr.adres: fam. Bex, Na-
' poleonsweg 151, 6083 AB Nunhem. De plechtige

eucharistieviering zal worden gehouden heden,
dinsdag 25 februari, om 10.30 uur in deH. Lamber-
tuskerk te Haelen.
4- Pierre Pinxt, oud 71 jaar, echtgenoot van Marie" van Engelshoven. 6245EC Eijsden, Mgr.Nolens-
straat 14. De uitvaartdienst zal plaatshebben he-
den, dinsdag 25 februari, om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Breust-Eijsden. Er
is geen condoleren.

tTiny Gorissen, oud 78 jaar, weduwe van Walter
Nickel. Maastricht, Pres. Rooseveltlaan 20Sa.

Xorr.adres: Fatimaplein 99, 6214 TX Maastricht. De.
"uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 26 fe-
bruari om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Familie, Wyckerveld-Maastricht. Er is geen condo-
leren.

"{"Henricus Schmitz, 92 jaar. Corr.adres: Heins-
I ' bergerweg 28, 6074 AD Melick. De plechtige
eucharistieviering zal worden gehouden woensdag
26 februari om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Andreas te Melick.

tAnna aan den Boom, 77 jaar, echtgenote van
Sjeng van den Beueken, Visseberg 22, 6086 CT

Neer. De plechtige eucharistieviering zal worden
gehouden heden, dinsdag 25 februari, om 10.30 uur
in de St.-Martinuskerk te Neer.

t Petronella Bloemers, 81 jaar, weduwe van Har-
rie de Leeuw. Corr.adres: Laurierstraat 47, 6031

WH Nederweert. De plechtige uitvaartdienst zal

" worden gehouden woensdag 26 februari om 10.30 I
uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te I
Nederweert.

Enige en algemene kennisgeving

f
Bedroefd, maar met dankbaarheid voor wat zij
voor ons is geweest, geven wij u kennis van het
overlijden, op 79-jarige leeftijd, voorzien van de
h.h. sacramenten derzieken, van onze lieve tan-
te, schoonzus en nicht

Maria Hendrica
Jennissen
echtgenote van wijlen

Wilhelmus Johannes Aarns
Wij vragen u voor haar te bidden.

In dankbare herinnering:
Dicteren: Pierre en Mirjam

Jennissen-Bergmans
Michel
Monique
Familie Jennissen
FamilieAarns

Dicteren, 23 februari 1992
Corr.adres: Vleutstraat 4, 6114 KN Dicteren
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis op het parochiekerkhof, wordt
gehouden op donderdag 27 februari 1992 om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Stepha-
nus te Dicteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Woensdag 26 februari om 19.00 uur avondmis
tot intentie van de overledene in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het uitvaartcentrum Peu-

I sen, Kloosterstraat 9 te Susteren.

f
Heden overleed, geheel onverwacht, mijn zus,
schoonzus, tante en nicht

Leen Hemen
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken, in het St. Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade.

Venray: A.C.M.H. Stevens-Hemen
Monnickendam: S. Colaris

Familie Hemen
Kerkrade, 23 februari 1992
St.-Pieterstraat 145
Corr.adres: Merseloseweg 67, 5801 CC Venray
De,plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 28 februari as. om 12.00 uur in de
kapel van de Lückerheidekliniek, St.-Pieter-
straat 145 te Chèvremont, waarna aansluitend
de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

"J- Henriëtte Lagerwey, 94 jaar, weduwe van Nico-' laas Blink. Corr.adres: Pius-XII-straat 20, 6247
AW Gronsveld. De crematie heeft in stilte plaatsge-
had.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat wij door en
met haar mochten beleven, namen wij afscheid
van

Jantina (Sjan)
Hielema

echtgenotevan

Wim Bongers
op de leeftijd van 64 jaar.

Geleen: Wim Bongers
San José

Californië USA: JaapBongers
Mary Bongers-Lewis
Jakie

Maastricht: Eef Bongers
AnitaBongers-Bergmans

Maastricht: HenkBongers
Germaine van Elewoud
Familie Hielema
Familie Bongers

6165 EE Geleen, 23 februari 1992
Potgieterlaan 20
De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 27 februari 1992 om 14.00 uur in de Kruis-
kerk aan de Parklaan 27 te Geleen, en wordt
geleid door ds. W. Bisschop.
Aansluitend aan de rouwdienst, zal de begrafe-
nis plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Vouershof te Geleen.
Er is gelegenheid om schriftelijk uw deelne-
ming te betuigen vanaf 13.30 uur in bovenge-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer

Ivan crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen; bezoekuren dagelijks van 18.00 tot 19.00
uur.

-_W-Wm-MÊÊmmÊm-mWm*mmÊm-mWÊmmWmWmmÊm-m-mm\

Dankbetuiging
Aan allen die op welke wijze dan ook hebben
meegeleefd na het overlijden van

Fien Tilburgs
echtgenotevan

Harry Bogman
zeggen wij hartelijk dank.

Harry Bogman

De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 29 februari 1992 om 18.30 uur in de paro-
chiekerk St.-Franciscus, Laanderstraat Heer-
len.

tJosephina Schoon, oud 91 jaar, weduwe van
Casparus Pieters. Maastricht, Medoclaan 50f.

Corr.adres: Via Regia 32c, 6217 JT Maastricht. De
uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag
26 februari om 11.00 uur in de kapel van huize
Campagne, Medoclaan 66, Maastricht. Er is geen
condoleren.

tChristina Drummen, oud 88 jaar, weduwe van
Mathieu Eijmael. Maastricht, Tinnegietersdreef

34b. Corr.adres: Tibeertstraat 31, 6217 AT Maas- I
tricht. De uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 26 februari om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef te Belfort-Maastricht. Schrif-
telijk condoleren achter in de kerk.
■4- Pie van Weersch, oud 78 jaar, echtgenoot van

]'Anna Haegmans, 6223 AN Borgharen-Maas-
tricht, Beatrixstraat 1.De uitvaartdienst zal plaats-
hebben op woensdag 26 februari om 10.30 uur in I
de kerk van St.-Cornelius te Borgharen-Maastricht. I
Er is geen condoleren.

4- Hubertus Theunissen, Grotestraat 32, 6067 BR
* Linne. De plechtige eucharistieviering zal wor-

den gehouden heden, dinsdag 25 februari, om 12.00
uur in de parochiekerk van de H. Martinus teLin-
ne.

t Maria Damen, 79 jaar, weduwe van Joannes
Coolen, Magnoliastr. 3a, 6101 KS Echt. De

plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
heden, dinsdag 25 februari, om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Pius X te Echt.

4- Hubertina Smeets, 83 jaar, weduwe van P'e, s
* Theunissen. Corr.adres: Nw. Mergelweg 23, 6W

GS Linne. De plechtige eucharistieviering zal wo
den gehouden donderdag 27 februari om 11.00 uu>
in de parochiekerk van de H. Martinus te Linne.

tlda Bongaerts, 80 jaar, Nieuwestraat 10, 609
AB Beegden. De plechtige eucharistieviering »j

worden gehouden woensdag 26 februari om H-
uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Beet
den. ,

Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende
kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 l/m 120 maanden) zijn ook mogelijk.
72 mnd. en langer is vooral bedoeld voor duurzame aanschaf.
I PERSOONLIJKE LENINGEN

BEDRAG IN I TERUG TE I MND. BEDRAG EFFEKTIEVE MND: BEDRAG VOLGENS EFFEKTIEVE
HANDEN BETALEN IN VOLGENS MINIMUM JAARRENTE WETTELIJK MAXIMUM JAARRENTE

6.000,- 60 mnd 139.78 14.9% 149,86 18.7%
12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% | 933,79 |14.8% _J

DOORLOPENDE KREDIETEN
KREDIET I U BETAALT I RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF THEOR.

_
UMIET PER MAAND per moand elf, jaorrenle LOOPTIJD per moond eff. jaarrenle LOOPTIJD .

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd

150.100,- ]1002,- 11.100% 14.0% |73 mnd 11.283% 16.5% |81 mndj

Leningen vanaf ’. 1000,-- tot/. 200.000,- zijn mogelijk ZONDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. "

ffti '"il^'^flßHHi

H Ht W_L _____ tÉ '__■ et komt 'n °e beste families voor, zon knokpartijtje om de krant. En dat is

f__£ -*J_ri /^_L lS \_R_f * heel begrijpelijk. Veel mensen worden nu eenmaal pas wakker als \u
Ww T_P ~*

r v^a Jm' ■ s_r :'ï-l_i i_S_L _fl IP- " ___H II^^ * """**' V ffl /SBlPf * *"--^'%_n _____________fl _F i,iiiMim^ het ontbijt vergezeld gaat van een vers ochtendblad. Of voelen zich

__li_É___i ""'" -P- _____B*¥ **■ '* lE' I_^__-^P'l^_£^J_P_______l 's avonds niet eerder op hun gemak dan nadat de krant grondig is K,
* - 'W?Wk W -_»l*T_B "t" doorgenomen. En kunt u zich een forens voorstellen zonder krant jjp(

' %__________W-~tmi" _________.' __■-_!_____. WmSSL " ___m ______________! 'ÜS trouwe reisgenoot'?
_B_S_9J___ _____ __■

t*!*»^ ______" W^JPSI Nederlanders lezen geen krant, ze verslinden hem. De gemiddelde krantelezer **
yS HS-S-Wj _H V* «*■ besteedt dan ook al gauw zon drie kwartier aan zn dagblad. Aan

i_. '^a Efflyfl het nieuws en de showpagina's. Het sportkatern en de boekbespre- ],'
hh I^HHI-HK w str ._____!. 13V* ____^^^_Ë—_______^Pi ■__. B__r^_B

Bb^3_l S%__n__flv Imß kingen. De beursnoteringen en de familieberichten. En vanzelf-

» M^K______É_H9 sprekend kan ook uw advertentie op zijn warme belangstelling

;8 \^rlf^-mJ-\\ IH rekenen.
_

> -J| 3^^_WM__o^_ ' S Of 'let nu om uw tijdelijke aanbieding gaat of om een langlopende themacam- ]„'

È^__W___ m__j''-Z^^*^_\W i' \è\ Itß ■ pagne, de krant garandeert ude grootst mogelijke aandacht van '8

Wgf ■\\ 1 Vf^r-BIAV een uiterst breed en toegewijd publiek. Een publiek dat de tijd

Jt jB 'ii 1 B ' t\\. \_U voor u neemt. Dat u niet ziet als een irritante stoorzender. En dat
'Uw JÊ _W_Wlsf _fi m I __________■' .i ■ 't 1 <_H__*____

,_H J H_t 's'; U_L_-«nï9 elke dag opnieuw reikhalzend naar u uitkijkt.

jjfl IE : Voor meer informatie over de uitgebreide en flexibele advertentiemogelijkhe-

_l_f !___■ _____________ KSlli R_-^ltt_- ''el van de krant, kunt u contact opnemen met de. advertentie-
I -M-81l Bi Iil'l 11'llliI Illf^F :' '^___B^_____________________f_t BB»

__Ü tW 'ï exploitatie van het Limburgs Dagblad te Heerlen, telefoon

■jWp _____t_&____\ \W_W__fÊtr 045-739336, of met het Cebuco, Marketing Services, Postbus

20112, 1000 HC Amsterdam, telefoon 020-6242316.

De krant kunt u niet missen, geen dag.

&:r-:-. '■' ' . ■ ■'■'.■ ■ ■'■ ■' ■ ■ Ï-/;.:;'V." 'T;'/.'



Samen met de GMD Heerlen be-
strijkt zijn dienst het gebied van
Maastricht tot Maasbracht. In
het bestand staan ongeveer
50.000 wao'ers geregistreerd
waarvan een groot deel volgens
de directeur om medische rede-
nen voor 80 tot 100 procent is
afgekeurd. „De groep is vaak
ernstig gehandicapt. Of heeft
grote psychische problemen. Ik
neem dan ook niet aan dat de
staatssecretaris deze mensen
voor herkeuring wil oproepen.
Ik denk dat de voorstellen be-
trekking hebben op de wao'ers
die 80 tot 100 procent arbeidson-
geschikt zijn, maar wel geschikt
voor aangepast werk. In 1973 be-
sloten overheid, werknemers en
werkgevers die groep een volle-
dige wao-uitkering toe te kennen
zolang zij geen aangepast werk
konden vinden. Een deel zit nu
nog steeds in het bestand. De ge-
plande herkeuring van deze cate-
gorie wordt echter een gigan-
tisch karwei."

Maastricht - De uitspraak
J_an de uit Heerlen afkomstige
[.A-K-directeur en PvdA-staten-
T* Van Stralen dat de herkeu-

van wao'ers onder de 50 jaar
is, gaat regio-direc-

*Ur J. van Mulken veel te ver.
«van Stralen laat zich als politi-cs uit. Ik deel zijn zorgen maar
*tet woord 'onmogelijk' neem ik

et in de mond. Als wij deze op-

dacht van de staatssecretaris
hijgen, dan zullen wij die uit-
keren. Natuurlijk moeten daar
«an wej goede condities voor
gorden geschapen. Over een te-
kort aan keuringsartsen en ar-
beidsdeskundigen wil ik dan
°°k niet praten. Wij moeten, als
"f plannen erdoor komen, eerst

hoe de staatssecreta-
ris zich de herkeuring van
'00.000 wao'ers in den lande
Jfoorstelt. Overigens kan Van
pralen alleen namens het GAK
Heerlen spreken want de fusie
"üet de GMD is nog steeds geen
voldongen feit."

nog niet bekend. Via de pers heb
ik het nieuws moeten horen. Dat
is op zn zachts gezegd een eige-
naardige gang van zaken," zegt
Van Mulken.

" Regio-directeur Van Mul-
ken:,A-ls de plannen van de
staatsecretaris haalbaar
zijn, zullen wij ze natuur-
lijk gewoon uitvoeren."

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

komsten worden bij de Sociale
Verzekeringsraad neergelegd,
die de staatssecretaris zal advise-
ren. „Het onderzoek moet vrij
snel van de grond komen, want
ik vind niet dat je de mensen
waar het hier omgaat te lang in
onzekerheid kunt laten."

tig jaar nog voor herbeoordeling
kunt laten opdraven. Na zon pe-
riode kan de maatschappij vol-
gens Van Mulkerf niet meer
verwachten dat een wao'er zijn
leef-en behoeftenpatroon dras-
tisch verandert. Bovendien twij-
felt hij aan het rendement van de
herkeuring. „Drie jaar geleden
hebben wij de wao'ers tussen de
18 en 35 jaar opnieuw onder-
zocht. Het resultaat was mini-
maal. Het overgrote deel bleek
op medische gronden echt ar-
beidsongeschikt." ql

dracht die wij in 1990 hebben
meegekregen. In samenwerking
met de bedrijfsverenigingen
wordt elk ziektegeval apart be-
keken. Deze aanpak werkt heel
effectief. Als iemand met een ge-
broken been drie maanden thuis
blijft, levert dat natuurlijk geen
problemen op. Maar bij een
bouwvakarbeider die door een
rugoperatie is uitgeschakeld, ligt
dat natuurlijk anders. Met een
team van de GMD zoeken wij
dan naar passende arbeid of om-
scholing. Zo voorkom jeal in een
heel vroeg stadium problemen."

ontkent niet dat het wets-voorstel van staatssecretaris als
volslagen verrassing komt.

"Afgelopen vrijdag was ik aan-
Wezig bij het landelijk manage-
ment overleg van de Gemeen-
schappelijke Medische Dienst.
*°en waren de plannen bij ons

onzekerheid zo snel mogelijk
weg te nemen. Als de plannen
van de staatssecretaris haalbaar
zijn, zullen wij ze natuurlijk ge-
woon uitvoeren. Maar mocht het
anders uitpakken en de maat-
schappelijke gevolgen niet aan-
vaardbaar zijn, dan hoop ik dat
de politiek zo verstandig is de
maatregel te herzien."

Volgens Van Mulken start de
GMD binnenkort een technisch
onderzoek naar de effecten van
de herkeuringsplannen. De uit-

Het 'wao-probleem' kan volgens
Van Mulken beter bij de bron
worden aangepakt: het beperken
van de instroom en bevorderen
van de uitstroom. „Dat is de op-

Hij vraagt zich bovendien in alle
redelijkheid af hoe de staatsse-
cretaris hen, gezien de stijgende
werkloosheid, aan het werk wil
krijgen. En ofje iemand na twin-

De eerste verontruste telefoon-
tjes zijn al bij de GMD binnenge-
komen.
„Vanmorgen had ik een man aan
de lijn die, als de plannen door-
gaan, in 1993 49 jaar wordt. Hij
zit met een behoorlijke handicap
al vanaf zijn drieëndertigste in
de wao. Zon man maakt zich
vreselijk ongerust over zijn toe-
komst. Daarom moet er duide-
lijkheid komen. Om onrust en

Psychiater Van Alphen uit Sittard in nieuw boek:

'Lachen in gezondheidszorg
schromelijk verwaarloosd'

i^ARD - „Een harttransplanta-
ir-.°f een hersenoperatie spreekt
>ih meer tot de verbeelding, dan

lachen als therapie.
J gebruik van humor is duidelijk
d./. imP°sant instrument binnen
elk e settmS- Ikzelfben er in
eu geval wel van overtuigd dat la-
(ge n en humor meer aandacht in de
HjJ;stelijke) gezondheidszorg ver-
Vat.nen"- Dat zegtpsychiater dr Paul
!»Aa Alphen(s2), hoofd van de
l^g 2-westelijke mijnstreek in het

in Sittard in de
.n, ge van de verschijning, binnen
W ■ Weken> van zi Jn boek 'Hu-r in de psychiatrie.

6.
l boek is een vervolg op de enke-

:fiia.en Beleden gepubliceerde 'Psy-
Vt-met een gurnlach' ook
)r
, kruistocht tegen het veelal ont-
'i*en van de begrippen lachen en
_eh°r bij het diagnosteren en het
c^: n.delen van mensen met psy-
%i_.ische Pr°blemen. Een °ProeP
t.e hoogleraren om anecdotes uit
te Praktijk te sturen leverde, zo

81 hij zelf, weinig op.

dels 60-jarige zwakbegaafde vrouw
die vele malen opgenomen moest
worden wegens een manie, een zie-
kelijke verhoging van de stemming.

te werd hij naar mij verwezen. Hij
vertelde reeds jarenop zijn tenen te
lopen en spontaan zei hij ook al in
geen jaren meer gelachen te heb-
ben. Er bleek sprake van depressie

op basis van uitputting. Ook neuro-
tische factoren speelden een rol als
gevolg van innerlijke conflicten, die
terug te voeren waren op de vroege
jeugd. Omdat hij zich niet kwets-

baar had willen opstellen, had hij
heel wat gevoelejns opgekropt, die
via de onbegrepen lichamelijke
klachten een uitweg zochten.
Een ander voorbeeld is een inmid-

voor de therapie van het lachen
slechts constructief toe te passen.
Niet het lachen 'om' maar het la-
chen 'met' omdat het bij het uitla-
chen gaat om een narcistische stra-
tegie. „Hoofddoelen in de humor-
therapie zijn het bevorderen van
zelfinzicht en het relativeren van de
eigen problematiek". Van Alphen
geeft in dit verband nog een aantal
aardige voorbeelden van de behan-
deling van angstneurotische, de-
pressieve en dwangmatige patiën-
ten, zoals het waar gebeurd verhaal
van de seksueel geremde jonge
vrouw, die als therapie een bezoek
moet brengen aan een pornowinkel
en zich daar moet laten bedienen
door een man. Zij zocht de meest
arrogante verkoper op met de vraag
haar werkelijk schunnige tijdschrif-
ten te laten zien en.was na deze 'be-
handeling' de zelfverzekerheid zel-
ve.

in de theaters
HEERLEN:
- wo. 26/2: Koninklijk Ballet van
Vlaanderen brengt de Nederlandse
première van het sprookjesballet 'Cin-
derella'.

MAASTRICHT:
- wo. 26/2: Hamlet, toneelstuk van
Shakespeare, Speciale Internationale
Produkties i.s.m. de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg Brussel.

ROERMOND:
- di. 25/2: John Lanting's Theater van
deLach met 'Vijf hoog hetRaam uit',
klucht van Ray Cooney.

WEERT:
- wo. 26/2: 'Vastenaovundjkonsert',
door het Limburgs Symphonie Orkest
(20.11 uur).

AKEN:
- di. 25/2: Die verkaufte Braut, Ber-
drich Smetana (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

Kostelijk in het boek zijn zeker de
echte grappen ter illustratie van de
alleszins serieuze materie, zoals die
over een verpleegster in het kanker-
centrum die opgewekt de koffieka-
mer binnenkomt en roept 'Goede
morgen gezwelschap. Een patiënt
neemt het niet en beklaagt zich bij
de geneesheer. Die zegt echter: 'Is
dat nou zo erg. U hebt wel weinig
gevoel voor tumor...'

De vrouw leurt met foto's en wil
zich vervolgens met alles en ieder-
een bemoeien. Zij heeft een verhit
hoofd, ratelt aan een stuk door, lijkt
vrolijk en grappig (en is vooral
kwistig met vieze woorden) maar is
tegelijk snel ontvlambaar. Haar lach
werkt zeker niet aanstekelijk. In
een volgend stadium neemt het sto-
rende gedrag toe, ze praat nu onver-
staanbaar. Tenslotte komen de
grootheidswanen - ze is de moeder
van Christus - en is opname vanwe-
ge een volkomen ontredderde, psy-
chotische toestand onvermijdelijk.'

(ADVERTENTIE)

TEST CONSUMENTENBOND: jïï]T||
"VLOEIBARE ZEPEN BELASTEN HB^.

HET MILIEU MINDER DAN REINIGERS t^
OP BASIS VAN SYNTHETISCHE

WASACTIEVE STOFFEN" W<\ ]

DRIEHOEK ïêk,
VLOEIBARE ZEEP HET im

BESTE GETEST/ WA
liiiiiiTimiTUTVfiy

DRIEHOEK NATUURLIJKE REINIGER, ECHTE VLOEIBARE ZEEP. KP^"^

ter an Alphen geeft de moed ech-
Vd et op en gaat ook in zi-"n boek>
Vjsi

er met het propageren van zijn
"va t

n zijn nieuwe boek heeft hij
voo>. 6en vragenliJst opgenomen
chiat^atiènten' die de aldeling psy-
r^ trie bezoeken. De vragen varië-
lLt Van 'Wanneer hebt u voor het
tnolst0lst gelachen' tot 'vindt Ude hu-
Her_ Van Andre van Duin, Toon
„Vq ans- etc. leuk.
Uit rt

mij is het heel duideliJk dat
8eVo 1 Veranderingen van iemands
tot ia ,Voor humor en zijn neiging

n of niet te lachen zekere
We^.^Jn af te leiden. De medische
hu^ d heeft te lang het verschijnsel
khi at g

F verwaarloosd", aldus de psy-

n_ gedachtengang komt voort uit
hoeft°ndregel dat lachen een be-
tris 'S van elk mens. „Normale
choti en 'n stress-situaties en pschy-

1' staan niinder open voor
V°ortH e neurotische mens tobt
hjj purend met zijn werkelijkheid
Wn. deze als het ware losgela-
St°ord werkelijkheidszin is ge-
sche mijn eigen psychiatri-
"n.eri Praktijk weet ik dat opgeno-
*he p

t
at'enten met ernstige psychi-

_3t dsto°rnissen vaak weglopen uit
_vj wanneer er op de te-
>ia 1 een humoristisch program-ai°opt", zegt hij.

!fa "an.Alphen put in zijn boekIjle g uit eigen ervaring, zoals over
_T°<-fr?n-Van middelbare leeftijd met
Po0 dP'Jn en pijn in de borst, waar-
ÏHrWi neurolo°g en cardioloog geen

«laring kunnen vinden. Tenslot- Dr Paul van Alphen Foto: PETER ROOZEN
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bioscopen
HEERLEN

ftoyal: De Johnsons, di fm do i[
19 en 21 uur. Rivoli: Frankie & *lohnny, di Vm do 20.15 uur. De %
Fleddertjes in Kangoeroeland, r
«o 14 uur. Maxim: Hot Shots, |
lag. 19 en 21 uur. H5: Dead ï
again, dag. 14.30 19 en 21.30 uur. 1
rhe Addams Family, dag. 14.15 \
19.15 en 21.15 uur. Don't teil i
Mom the babysitter 's dead, dag. 1
18.45en 21 uur, di do ook 14 uur. |
De Notenkraker, wo 14 uur. Fie- *vel in het Wilde Westen, wo 14[
uur. Ricochet, dag. 21 uur. Shat- %
tered, dag. 18.45 uur, di do ook L
14 uur. Curly Sue, dag. 14 en j
18.30 uur. l
[
1

l "De Johnsons
ï

KERKRADE
"iWijngrachttheater: The Field.j
"{ wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: De Johnsons. di t/m do
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland,
wo 14.30 uur. The Addams Fami-
ly, di t/ra do 21.15 uur. Hot shots,
dag. 21.15 uur, wo ook 14.30 uur.
Frankie & Johnny, dag. 21.15
uur, wo ook 14.30 uur. Ciné-K:
Guilty by suspicion, dag. 21 uur.
Cinema- Palace: Shattered, dag.
19 en 21.30 uur. Dead again, dag.
19 en 21.30 uur, wo ook 14 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.45 en 21.30 uur, wo
ook 13.45 uur. Fievel in het Wil-
de Westen, wo 14 uur. Silence of
the lambs. di t/m do 20.30 uur.
Lumière: Face Value, dag. 20 en

i 22 uur. Dangerous liaisons, dag.
20.30 uur.

GELEEN
Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uur.
Harley Davidsson and the Marl-
boro Man, dag. 20.30 uur.

SITTARD
Forum: De Johnsons, dag. 20.30
uur. Curly Sue, dag. 20.30 uur,
wo ook 14 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: The Shelte-
ring Sky, wo 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag.
20.30 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, wo 14.30 uur. Roya-
line: Dying Young, dag. 20.30
uur. Filmhuis Roermond: The
Sheltering Sky, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: The Sheltering Sky,
di 20.30 uur.

DOOR CATHARIEN ROMIJN

DOOR ROB PETERS

Van Alphen pleit er in zijn boek

Het boek van dr Van Alphen ver-
schijnt bij Swets en .Zeitlinger
(ISBN 90 265 1240 6).

Van Mulken neemt woord 'onmogelijk' niet in de mond

Directeur zet vraagtekens
bij rendement herkeuring

f limburgs dagblad j

De wao-maatregelenvan het kabinet
hebben opnieuw voor grote beroering

gezorgd. Vorige weekpresenteerde
staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken

een nieuw wetsvoorstel om alle wao'ers
onder de vijftig jaarperiodiek te laten

herkeuren. De herkeuring moet eenjaar
na het toekennen van de uitkering

plaatsvinden. En vervolgens elke vijfjaar.
Volgens directeur Van Stralen van het

Gemeenschappelijk Administratie
Kantoor(GAK) in Heerlen zijn de plannen

niet uitvoerbaar. Ook de
Gehandicaptenraad en het

Arbeidsongeschikten Platform Limburg
keren zich fel tegen het kabinetsvoorstel.
Zij vinden dat deregering de problemen

moet voorkomen met preventieve
maatregelen tegen ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid. Regio-directeur J.
Van Mulken van de Gemeenschappelijke

MedischeDienst (GMD) in Maastricht
deelt hun mening. Hij vindt dat er zo snel
mogelijk duidelijkheid voor de wao'ers

moetkomen.

in het nieuws J

Limburg
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" Affiches attenderen op het belang van Strijthagen als natuurgebied. Foto: frans rade

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG/BRUNSSUM - De ge-
meente Brunssum mocht 35.000
gulden korten op de subsidie voor
1989 van de Stichting Welzijnswerk.
De Raad van State heeft het beroep
van de stichting afgewezen, omdat
Brunssum rechtmatig handelde.

Welzijnswerk
terecht gekort

Volgens de stichting handelde de
gemeente met die beslissing in
strijd met haar eigen Welzijnsplan
1987-1990, dat aan de activiteiten
van de stichting hoge prioriteit gaf.
De stichting vond dat andere instel-
lingen binnen de gemeente, dieeen
minder hoge prioriteit hadden, eer-
dervoor vermindering van subsidie
in aanmerking kwamen.
De gemeente voerde aan dat die an-
dere instellingen door een subsidie-
korting in hun bestaan bedreigd
zouden worden. De Raad van State
bleek het eens met de gemeente.

Brunssum stelde voor 1989 de sub-
sidie vast op 1.338.981 gulden. Daar-
bij paste ze een korting toe van
35.000 gulden op de post perso-
neelskosten.

Rechter gelooft
smoesjes niet

HEERLEN - Kantonrechter mr
Freyters bleek gisteren tijdens
de wekelijkse zitting in Heerlen
niet te vermurwen. De meeste
mensen die een verkeersovertre-
ding hadden begaan en de schik-
kingsvoorstellen vooralsnog niet
wensten te betalen, dachten de
rechter te overtuigen met hun
smoes. Zij vingen echter bot.

# De politie ontdekt dat een Amsterdamse chauffeur zonder remmen rondrijdt. Foto: FRANSrade

Politie controleert vrachtvervoer

Vlammen

"De Schinveldse Hoej-Geet
krijgt een vast plaatsje in hei-
nieuwe carnavalsmuseum '*Kasteel Limbricht. Deze wee*
wordt het museum geopend mcl
de expositie 'Alle gekheid °P
een stokje. En daar hoort vol-
gens de museumleiding ook de
Geet en haar bewogen geschie;
denis bij. Daarom liet het Hoej'
Hoej-Comité een apart exem-
plaar van het kartonnen geite',
beest vervaardigen, inclusieJ
'gesjtrikt udder'. De Geet en an-
dere relekwieën van de HoejerS
zijn te zien tot 3 mei. De echte
Geet niet, die wordt op carnO'
valsdinsdag vanaf de Platz ij 1

Schinveld gelanceerd. Voor de
33e maal inmiddels.

Geet
geworden

werd aangeboden aan prinses
Doortje de Eerste in Onderban-
ken. Doortje is prinses van 0*
bejaardencarnavalsgroep P?
Uule. Nadat de prinses de feli-
citaties van de Merkelbeek
Zeemplekkesj in ontvangst hoa
genomen, werd er nog een stevi-
ge pint gedronken. De bejaar-
de, maar nog zeer rappe prin-
ses liet even haar aandacht
voor haar scepter verslappen
en het was gebeurd. Prins Al-
bert en zijn Zeemplekkesj wis-
ten er meer van. Er moest en
zou een vat bier komen. Dfspanning steeg en de boboS
kwamen er via onderhandelin-
gen niet uit. Maar Doortje
wierp al haar charmes in o*
strijd en wist de schade te be-
perken tot een rondje. De zeef
goede verstandhouding tussen
De Uule en de Zeemplekkes]
werd daarmee geen geweld
aangedaan. Integendeel, "£
vriendschapsbanden bleken »ö
het voorval nog hechter te zift

O Dat er scepters van prinsen
worden gestolen is niet*
nieuws. Maar er spelen zie»
vaak grappige taferelen bij of-
Zo ook tijdens de receptie die

ren", zegt Karel Arzt, die de con-
trole-actie leidde. „We hadden ver-
wacht dat dat wel in orde zou zijn."

Het hevigst schrok de politie van
een trekker met oplegger die zonder
remmen reed. Volgens Arzt zal dat
de zwaarste boete opleveren.

Een andere wagen vervoerde verf
zonder dat dit aan de buitenkant
zichtbaar was. De chauffeur over-
trad daarmee de Wet gevaarlijke
stoffen. Drie auto's waren te zwaar
beladen, een chauffeur overtrad de
Rijtijdenwet en eenmaal troffen de
agenten een ondeugdelijk bevestig-

District
Bij de actie is voor het eerst samen-
gewerkt door de korpsen van Land-
graaf, Kerkrade, Simpelveld/
Bocholtz en Krijtland. Deze korp-
sen zullen in de toekomst een
nieuw district gaan vormen. Over
de samenwerking met de aanstaan-
de collega's was Karel Arzt zeer te-
vreden. Hij verwacht dat de actie
van gisteren vanwege de slechte re-
sultaten in de toekomst herhaald zal
worden.

KERKRADE - Een kwart van de
gecontroleerde vrachtwagens vol-
deed niet aan de wettelijke eisen bij
een controle-actie onder vrachtwa-
gens door de politie in Kerkrade.
Vijftien chauffeurs gingen op de
bon, tien anderen kregen een waar-
schuwing. De actie vond gisteren
plaats op de Imstenraderweg en
Dentgenbachweg in Kerkrade on-
der leiding van het plaatselijke
korps.

In totaal zijn 86 zware voertuigen
aangehouden en onderzocht. „We
znn geschrokken van de technische
staat waarin veel voertuigen verke-

Kwart vrachtwagens
voldoet niet aan wet

de tank met 250 liter brandstof aan.
Waarschuwingen werden uitge-
deeld aan chauffeurs zonder papie-
ren en aan bestuurders met slechte
remmen, verlichting en koppeling.

Raadsleden boos
over duurdere

kabel Voerendaal
VOERENDAAL - De Voerendaal-
se raadsleden Grèt Schrijen (CDA)
en André Weijers (PvdA) zijn boos
over de plotselingetariefsverhoging
en programmawijziging van de
Voerendaalse kabel. Ze menen dat
de tariefsverhoging dient om het
begrotingstekort van de Centrale
Antenne Inrichting (CAI) te dek-
ken.

Freyters: „Op de Valkenburger-
weg is er voldoende plaats op de
parkeerplaats van Canton Reiss.
Met een beetje hulp van een ken-
nis of vriend had de auto best
verplaatst kunnen worden. Ook
voor u vijftig gulden boete."

De kantonrechter kon ook geen
begrip opbrengen voor de han-
delwijze van een Heerlenaar die
kampte met een 'kapotte' auto
op de Valkenburgerweg in Heer-
len. „De auto wilde niet aan-
slaan. Ik heb nog geprobeerd de
auto het bergje af te duwen,
maar helaas. Omdat ik 's avonds
niet meer in een garage terecht-
kon, heb ik de auto op een fiets-
strook gezet."

„Sorry, maar dan moet u eerder
van huis vertrekken of de auto in
de parkeergarage zetten. Vijftig
gulden boete."

Een Heerlenaar kreeg een par-
keerbon, omdat hij zijn auto op
het Hesseleplein op de stoep had
geparkeerd. „Een noodgeval",
zei de man. „Ik had daar al een
kwartier rondgereden had, maar
er was geen plaats. En als ik niet
op tijd bij de fysiotherapeut ben,
vervalt de afspraak." Freyters:

Een automobilist uit Voerendaal
werd aangehouden omdat hij
zonder licht had gereden. „De
weg is prima verlicht door een
groot aantal lantaarnpalen. Ik
heb het niet bemerkt", was het
verweer van de jongeman. „Flau-
wekul", was het oordeel van de
rechter. Boete 75 gulden.

Bar(t)

" Zo af aan toe gaan mense*
met stoel en al 'de baan op. GP
de binnen-ijsbaan van het Ge-
leense sportcentrum Glaner'

brook was het gisteren een niet'
alledaags gezicht. De deelne-
mers van activiteitencentrO
voor gehandicapten in Sittard-
Kerkrade enLandgraaf name*
bezit van het ijsveld. Met (rot'
stoelen, sledes, steunrekjes el.
hockeysticks veroverden ze me
zichtbare pret de witte vlak^-
De ijspret werd georganiseero
in het kader van het onderlin-9
contact tussen de centra.

Stoelschaatsen

" Een vraag aan de NS. KW1'

nen onze spoorwegen de volgen-
de keer niet extra treinen inzet-
ten als er weer zon kunststof
verwerkingsbedrijf als dat %1i
Vroomshoop in vlammen °P'
gaat? Of misschien kan er een
last-minute NS-dagtocht op P°'
ten gezet worden. Moet kunnen<
een kaartje voor vijfentwintig
gulden voor een tweede-klo^'
reis, inclusief een kopje koffte'
een foto waarop u tussen bluS
sende brandweerlieden staatej
een stukje van het gere&o*
kunststof met daarin gegTa'
veerd 'Ik was erbij', gevoloa
door de datum.

HEERLEN - De kantonrechter mr
Freyters legde gisteren een man uit
Landgraaf een boete van vijftig gul-
den op, omdat deze zijn auto expres
op de uitrit van zijn buurman had
geparkeerd. De man wilde op deze
manier in contact komen met zijn
buren, omdat hij al geruimetijd last
had van hun hond.

Man neemt recht
in eigen handenVolgens de raadsleden waren leden

van deKabelraad niet op de hoogte
van de ingrijpende wijziging.
Pogingen van de gemeenteraadsle-
den om de kwestie tijdens de raads-
vergadering gisteravond te bespre-
ken mislukten. „De raad heeft toch
iets meer gegevens nodig om over
de zaak te kunnen beslissen", oor-
deelde burgemeesterHub Strous.

Het maandtarief van de CAI is
onaangekondigd - verhoogd van
f117,95 tot f119,20. Inwoners van
Voerendaal zetten grote vraagte-
kens bij deze tariefsverhoging, vol-
gens Schrijen en Weijers.
Beide raadsleden zeggen in een
brief aan de raad dat ze veel klach-
ten hebben ontvangen van de be-
volking. Ook zouden vele Voeren-
dalers boos zijn dat onder meer de
Duitse zender SWF is vervangen
door BBC 1 en 2.

Strijd tussen gemeente
en golfclub om voetpad

GerechtshofDen Bosch in maart naar Voerendaal neklaar. Uitterhoeve: „Het paad-
je ligt volgens het kadaster op
gemeentegrond. Na een aantal
jaren touwtrekken hebben we
tóch de eerste voorbereidingsbe-
sluiten genomen voor de realisa-
tie van het paadje." Golfclub
Hoenshuis spande vrijwel on-
middellijk eenrechtszaak aan bij
de rechtbank in Maastricht. De
golfclub verloor het proces.

Of de inwoners van Voerendaal
de gewenste wandelverbinding
tussen het centrum en de kern
Retersbeek ook krijgen hangt af
van de conclusie van de Bossche
rechters, die op 31 maart Voeren-
daal bezoeken.

De directie tekende hoger be-
roep aan bij het gerechtshof in
Den Bosch. Uitterhoeve: „Tot
onze verbazing willen de rech-
ters ter plekke poolshoogte ko-
men nemen. Als de zaak daar-
mee afgehandeld wordt, is dat
natuurlijk prima."

vertelt Uitterhoeve

Wethouder Walter Uitterhoeve
beweert dat landmeters door de
golfclub van het terrein werden
verwijderd. Ze stelden in op-
dracht van de gemeente een on-
derzoek in naar de exacte ligging
van het wandelpad. „In het be-
gin was de verstandhouding pri-
ma, maar gaandeweg is de span-
ning toch flink toe genomen",

VOERENDAAL - Rechters van
het Gerechtshof in Den Bosch
komen naar Voerendaal om een
geschil te beslechten tussen golf-
club Hoenshuis en de gemeente.
Het meningsverschil gaat over
het voormalige Hovervoetpad.
Een prangende kwestie die al
vijfjaar voortduurt.

Burgemeester en wethouders
willen het oude - bijna verdwe-
nen, - landweggetje langs de

Van onze verslaggever

HEERLEN - Heerlen doet er
alles aan om het secretariaat
van de samenwerkende Euro-
pese Open Universiteiten defi-
nitief voor de gemeente te
behouden. Bij dit secretariaat
werken vier mensen.
Burgemeester Piet van Zeil voerthierover binnenkort een gesprek
met de ministers Van den Broek
van Buitenlandse Zaken en Ritzen
van Onderwijs. Die moeten zich in
Europees verband sterk maken
voor Heerlen.
De twaalf Open Universiteiten in
Europa zijn verenigd in the Euro-
pean Association of Distance Tea-
ching Universities (EADTU).

Ze werken aan een wederzijdse er-
kenning van diploma's en studie-
punten. Een student uit Nederland
moet straks probleemloos studie-
onderdelen in andere landen kun-
nen volgen, die dan meetellen voor
zijn afstuderen.

Europees
Feitelijk komt deze samenwerking
in de plaats van een eerder plan dat
voorzag in de stichting van een
nieuwe 'Europese' Open Universi-
teit. De EADTU vindt dit niet lan-
ger een haalbare kaart.

De samenwerkende universiteiten
willen voor deze veranderde koers
politieke steun krijgen. Dat houdt
ook in dat het EADTU-secretariaat
ook in de toekomst in Heerlen moet
blijven, aangezien de vestiging van
een nieuwe centrale universiteit
niet langer overwogen wordt.

Landbouw
zonder gif

HEERLEN - De Vereniging voor
Ecologische Leef- en Teeltwijze
houdt maandagavond een informa-
tiebijeenkomst.
In café De Nor geven mensen van
de vereniging uitleg over landbouw
zonder gif. Tevens hopen de telers
een nieuwe afdeling voor Zuid-Lim-
burg op te richten. Aanvang is om
20.00 uur.

Inspraak over
vakantiepark
in Strijthagen
LANDGRAAF - Terwijl de stich-
;ing Natuurbehoud Strijthagen juist
s begonnen met de verspreiding
/an affiches tegen dekomst van een
vakantiepark in dit Landgraafse
aeekdal, is de gemeente gestart met
ie inspraakprocedure. Van twee tot
tegen uur lichten ambtenaren van
ie afdeling Ruimtelijke Ordening
vandaag de plannen toe in het
Dorpscentrum aan het SUN-plein.

JVtie opmerkingen van insprekers
vorden gebundeld en gaan naar de
"aadsleden", verzekert een woord-
voerder van de gemeente. De raad
Deslist op 12 maart over de bouw
/an 251 vakantiewoningen in Strijt-
tagen.

Eveneens vanavond heeft de stich-
ting Natuurbehoud Strijthagen om
19.30 uur opnieuw een bijeenkomst
belegd in zaal Het Streeperkruis in
Schaesberg. Voorzitter Paul Baur
vindt het geen bezwaar dat de ge-
meentelijke inspraak- en informa-
tiedag dan nog niet ten einde is.
,Wat daar bekend wordt gemaakt,
weet iedereen al. Het gaat erom het
protest te bundelen en de tijd
dringt: 6 maart loopt de inspraak af
2n daar zit carnaval ook nog eens
tussen."

Marijn Rang, de CSO-onderzoeker
iie in opdracht van de gemeente
nogmaals de hydrologischeeffecten
/an een vakantiepark onderzocht,
voorspelt overigens dat de Provin-
:iale Planologische Commissie ak-
koord gaat met de plannen. „Als de
stichting Natuurbehoud Strijthagen
_iaar protest vooral richt op de ge-
volgen voor de waterhuishouding,
.vedt ze op het verkeerde paard."

Het advies aan. de Raad van State
_n het onderzoek van het Rijksinsti-
tuut voor Natuurbehoud deugen
volgens Rang geen van beide. „De
gemeente had na de negatieve uit-
spraak van de Raad van State in
1990 niet eens een nieuw plan hoe-
ven maken, ze hadden dieuitspraak
gemakkelijk kunnen aanvechten."
Over de vraag of het bungalowpark
er wel of niet moet komen, laat
Rang zich niet uit. „De gemeente
heeft CSO alleen gevraagd te kijken
naar eventuele effecten op de water-
huishouding van de Strijthager-
beek. Die zijn er niet, blijkt uit ons
onderzoek - en dus is dat geen
grond om de plannen aan te vech-

De gemeente Voerendaal heeft
de grond, waarop het voormalige
wandelpad zou liggen, in eigen-
dom, maar golfclub Hoenshuis
bestrijdt dat. De club is boven-
dien faliekant tegen aanleg van
het wandelpad omdat rondvlie-
gende ballen gevaar zouden op-
leveren voor de wandelaars. Er
schynt in het verleden al eens
iemand geraakt te zijn.

westkant van de golfbaan in de
oorspronkelijke staat herstellen,
zodat mensen van Voerendaal
naar Retersbeek kunnen wande-
len.

Bü de gemeente is de zaak zon-
Zonneklaar De directie van Golfclub Hoens-

huis weigerde gistermiddag elk
commentaar.

e.
Schaesbergse optochtcom^
vanavond van acht tot tien zl
ting in café het Streeperkru 'Aanmeldingen voor de carrte .
valsoptocht dienen daar te 9
schieden.

Optocht

" Ook het kijkje in deoverhoop
gehaalde hotelkamer, die hv
deelt met zijn maatje Thom°r
Bos, was beschamend. Om nov
maar te zwijgen over het 'jo
verhaal. Vol trots vertelde Bo
dat hij met Vunderink cc
Olympische vlag 'netjes' va
een mast had gehaald als soV
venir. Nederlands trots? Neen<
Bar(t) en Bo(o)s.

en Bo(o)s

" Met zn allen hebben wij
volle teugen genoten van de Qe
weldige 10 kilometerrace vOP
schaatser Bart Veldkamp. "
de valreep bezorgde hij he
Oranjelegioen alsnog een 9°w
den medaille tijdens de Oiyn'
pische Winterspelen in Albert'
ville. Maar elke medaille heeJ
zijn keerzijde. Dat Bartje "*zijn gouden race een glaasf
champagne drinkt, is vanzeV
sprekend, 's Avonds met bloed-
doorlopen ogen een warrl^
verhaal afsteken in de geïhipr°'viseerde NOS-studio ligt mirl'
der voor de hand. Opvalle*"
maar helaas in negatieve zi^'deed Veldkamp weer tijdens <*
sluitingsceremonie. Wie viel e
bij de vlaggeparade voortdu-
rend uit de toon?

„Ik belde eerst nog aan de deur,
maar de buren weigerden om open
te doen. Toen heb ik mijn auto maar
op de uitrit geparkeerd, want ik wil-
de met ze gaan praten voordat ze
het huis verlieten. De buren hebben
toen de politie gebeld", aldus de
man. De kantonrechter toonde wei-
nig enthousiasme voor de hande-
ling van deman. „Ik hou er niet van
dat een auto als machtsmiddel ge-
bruikt wordt", zei mr Freyters. Vol-
gens hem was het beter geweest als
de man meteen naar de civiele rech-
ter was gestapt, in plaats van zijn
auto te gebruiken als dwangmiddel.
De officier van justitie deelde die
mening en eiste een boete van vijf-
tig gulden. Het flauwe protest van
de Landgravenaar mocht niet ba-
ten, de kantonrechter hield zich aan
de eis van de officier.

„Ik heb al meer dan tien jaar last
van die hond, maar de buren luiste-
ren niet naar mij. Ik heb zelfs de
politie en de gemeente ingescha-
keld, maar ook dat haalde niets uit",
vertelde de man. Toen de Landgra-
venaar op een dag weer om zeven
uur wakker werd door de hond, was
voor hem de maat vol. De man be-
sloot het heft in eigen handen te
nemen en parkeerde zijn auto op de
uitrit van de buurman.
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Heerlen wil centrum
voorOu's behouden

Van Zeilpraat met ministers Van den Broek en Ritzen

Scepter

HEERLEN - „Het
lijkt wel of het ver-
boden is om te rij-
den als je hoogzwan-
ger bent", zei een
vrouw uit Landgraaf
gisteren tegen de
kantonrechter Frey-
ters. De vrouw
moest voor het Heer-
lense kantongerecht
verschijnen, omdat
ze hoogzwanger haar
autogordel niet om
had. De kantonrech-
ter was niet onder de
indruk van de woor-
den van de vrouw.
„Heeft u wel eens
nagedacht over de

Boete voor zwanger
rijden zonder gordel
gevolgen voor uw
ongeboren kind, als
u een ongeluk zou
krijgen?", vroeg mr
Freyters. De vrouw:
„Als ik last heb van
de gordel en ik doe
hem niet om, dan
ben ik van mening
dat het juist wel
voordelen kan heb-
ben." Voor de offi-
cier van justitie was
het echter klaar als
een klontje dat het

hier om een overtre-
ding ging. „Het is
gevaarlijkom zonder
gordel te rijden, het
is gewoon ver-
plicht", meende de
officier. Hij eiste een
geldboete van zestig
gulden. Kantonrech-
ter Freyters was mil-
der in zijn uitspraak.

De boete voor de
"vrouw bleef beperkt
met vijftig gulden.



sport
Cosmos zoekt

de ruimte

Ploeg van Gerard Hoenen op schotFavoriet struikelt bijna in eerste ronde ABN/Amro-toernooi

Startproblemen
voor Siemerink Van onze correspondent

TJEU STEMKENS

MAASTRICHT - In de eerste divi-
sie C van de zaalvoetbalcompetitie
ontfutselde Dousberg Pare promo--
tiekandidaat Bouwfonds een punt
(2-2). ZW Wierts/Haantjes bleef op
promotietoer door in Dinteloord ge-
lijk te spelen tegen medeconcurrent
Molier: 3-3. In de tweede divisie F
was er een forse produktie met vier-
enveertig treffers in vijf duels. Cos-
mos haalde uit met acht doelpun-
ten.

Dousberg Pare en Bouwfonds zoch-
ten de aanval en kregen ook kan-
sen. Uit een vrije trap opende Boe-
rema de score voor de thuisclub.
Bouwfonds kwam na de rust terug
en nam via afstandsschoten van
Keyzers en Biloro zelfs een voor-
sprong. Die weelde was van korte
duur. Biloro kreeg een straftijd en
daarin scoorde Wijnants de gelijk-
maker.

Cosmos prolongeerde zijn impone-
rende reeks onder de nieuwe coach
Gerard Hoenen. De 8-3 winst op
Bouwkompas betekende het vijf-
tiende punt uit acht duels, waar-
door Roermond is bijgehaald.
Bouwkompas nam tot tweemaal toe
een voorsprong. Toen Cosmos in
ondertal 3-3 scoorde, knapte er iets
by de gasten. Cosmos voerde de
score nog hoog op: 8-3.

1-3,B. Louhanepessy 2-3, H. van Veneridaal
3-3, J. Massot 4-3. Haofke-VTV Vaals 2-11
(1-7) - L. van Wersch 0-1, R. Delnoye 0-2. L.
van Wersch 0-3, P. van Duynen 1-3, N. van
Wersch 1-4, J. Merx 1-5,R. Winkens 1-6, L.
Vaessen 1-7, N. van Wersch 1-8, L. van
wersch 1-9, D. Hoeks i-10 en 1-11, Bon-
gaerts 2-11.

Stand: 1. FCD Roermond 16-24 (65-33J, 2.
DC H.Anders 17-24 (65-36), 3. Cosmos 17-23
(75-55), 4. Fermonia Boys 17-21 (68-40), 5.
Bouwkompas 17-19 (62-57), 6. SZV 17-17
(60-57), 7. Bastings 17-16 (54-65), 8. VTV
Vaals 17-16 (54-65), 9. EJA 16-14 (65-74)-, 10.
Amicitia 17-12 (38-71), 11. Perey 17-11
(44-65), 12. Haofke 17-4 (36-93).

HOOFDKLASSE ZUID
BW Filmclub-ODV Yerna 3-1, Eysden-Egor
2-3, Laumen/Stampede-Sportclub 1-0, Bas-
tings 2-Sport M. 4-5, FC Brunssum 2 - B.
Stap in 5-3. Stand: 1. BW Filmclub 17-27
(54-24), 2. Laumen/Stampede 17-25 (46-30),
3. Reneman /Keelkampers 16-24 (51-25), 4.
Egor 17-22 (47-33), 5. Bouwfonds 2 16-18
(52-48), 6. Sport M. 17-18 (53-35), 7. ODV
Yerna 17-18 (44-36), 8. B. Stap in 17-13
(57-39), 9. Sportclub 17-12 (29-38), 10. FC
Brunssum 2 17-11 (27-50). 11. Eysden 17-7
(28-56), 12. Bastings 2 17-6(27-72).

HOOFDKLASSE NOORD
H. Meyers 2-Nederweert 1-1, Neeritter-Wit-
tenhorst 3-2, FCD Roermond 2-Huukske
7-3, ZW Spee-Heel 1-4, Wittenhorst-ZW
Postert 2-1, Peters Geluidsbanden -' H.
Meyers 2 3-1, Huukske-Altweerterheide ,7-3.
Stand: 1. Peters Geluidsbanden 17-26
(59-44), 2. ZW Postert 17-21 (74-52), 3..Heel
17-21 (67-54), 4. H. Meyers 2 17-20 (68-4©, 5.
Huukske 17-19 (65-52), 6. Neeritter 16-18
(29-26), 7. ZW Spee 17-16 (48-54), 8. Alt-
weerterheide 17-15 (57-77), 9. FCD Roer-
mond 2 16-14 (55-64), 10. Wittenhorst 17-14
(39-52), 11. Nederweert 16-11 (36-47), 12.
Apollo 16-5 (45-74).

Fermonia Boys 2 diende zich aan
als eerste kampioen. De Roermon-
denaren verspeelden geen enkel
punt in vijftien duels. Door 8-0
winst op Homerhof was het kam-
pioenschap in de derde klasse S een
feit.

Kampioen

Dousberg Parc-Bouwfonds 2-2 U-0) - L.
Boerema 1-0, R. Keyzers 1-1, A. Biloro 1-2,
L. Wijnants 2-2. Molier-ZW Wierts/Haan-
tjes 3-3 (2-2) - T. Traats 1-0en 2-0, F. Verhoe-
ven 2-1, P. Bastiaans 2-2, F. Kotta 3-2, P.
Bastiaans 3-3. FC Brunssum-Van der Zan-
de 2-5 (2-3) - E. Rockx 1-0, Gosgens 1-1 en
1-2, Van de Akker 1-3, M. Berends 2-3, D.
Wolters 2-4, Mataharu 2-5.

EERSTE DIVISIE

Roda JC zonder
René Hofman
ZEIST - De tuchtcommissie
van de KNVB heeft René Hof-
man, spits van Roda JC, voor
één wedstrijd geschorst. Dat be-
tekent dat de Kerkradenaren
morgen zonder de aanvaller in
de kwarfïnale van de strijd om
de KNVB-beker tegen FC
Utrecht moeten aantreden. De
volgende spelers moeten ook
een duel toekijken: Vander-
broeck (VVV), Torken (FC Den
Haag), Musampa Kasangala (GA
Eagles), Redeker (De Graaf-
schap), Boelaars (Helmond
Sport), Voeten (NAC), Toonen
(NEC), Eijer (Vitesse), Roelofsen
(Vitesse), Kooistra (Volendam)
en De Rijke (VCV Zeeland). D'A-
vray van NEC is vier wedstrijden
geschorst.

Stand: 1. Bunga Melati 16-27 (55-27), 2.
Schoenenreus 16-21 (62-47), 3. Bouwfonds
17-20 (54-34), 4. ZW Wierts/Haantjes 17-20
(50-42), 5. Molier 17-20 (56-52), 6. Hooghuis
sport 16-19 (50-42), 7. H. Meyers 16-16
(45-31), 8. Van de Zande 17-15 (53-60), 9.
Dousberg Pare 17-14 (43-50), 10. Tongelreep
16-13 (27-42), 11. Brikske 16-9(33-56), 12. FC
Brunssum 17-4(23-68).

- Het Rotterdamse Sportpaleis Ahoy lag er uit-
nodigend bij. Nieuw verfje; voor dertig miljoen vertimmerd.
Een prima ambiance voor een leuk schouwspel. Maar daar
wam het op de eerste dag van het twintigste World tennis-
tournament niet helemaal van. Eerste oorzaak: de moderne
rackets, die het balcontactbekorten tot tienden van seconden
en bij het serveren zelfs van een kruk een crack maken. Het is
?iet bijster aantrekkelijk te moeten toekijken hoe iemand zich
J*1 vijfentwintig seconden in een vreemde spiraal wringt om
Jioog boven hem een bal te raken en de eigenlijke slagenwisse-
lir»g hooguit tien seconden in beslag neemt. Van tennis als
Schouwspel blijft dan wel heel weinig over. De ATP is zich
daarvan bewust en overweegt zelfs een verbod op het gebruikvan bepaalde materialen.

Jan Siemerink stond met zijn voe-
ten in Rotterdam, maar zijn hoofd
was nog in Stuttgart, waar hij na
zijn mooie overwinning op Becker
tegen Korda een mooie kans liet lig-
gen. Wat hij liet zien was slordig en
weinig geïnspireerd. Als Saceanu
de vorm had kunnen vinden, waar-
in hij van de zomer Rosmalen won,
had het er voor de Nederlandse
Olympia-ganger slecht uitgezien.
Die piek was waarschijnlijk eenma-
lig. De Saceanu van Rotterdam liet
zich langzaam maar zeker het initia-
tief uit handen nemen. Wat wel
bleek in de tiebreak van de derde
set, die nodig was, omdat Sieme-
rink in een nieuwe vlaag van ver-
strooidheid een voorsprong van 3-0
uit handen had gegeven.

~en tweede oorzaak: het matige op-
deden van de twee Nederlanders,

Professor
ziet kansen

voor Krabbe

Eerder had het sportpaleis al in het
allervroegste stadium afscheid ge-
nomen van twee van de aardigste
jongens van het circuit: Jonas
Svensson en Tomas Carbonell. Uit-
geschakeld door respectievelijk de
Belg Wuyts en de Duitse qualifier
David Prinosil. Svenssons gloed-
nieuwe coach Martin Simek had
een originele verklaring voor het
onverwachte falen van de nummer
acht van het schema; gewoonlijk zo
vast als een huis, maar nu fout op
fout stapelend. „Jonas heeft ge-
merkt dat jeer niet gelukkiger van
wordt als je nummer tien van de
wereld bent. Wat betekent geluk
dan wel. Het stellen van dat soort
diepzinnige vragen leidt tot een
sportieve dood.Laten we hopen dat
het tijdelijk is, anders ben ik zo
myn baantje weer kwijt."

" Opslag van Siemerink. Een
paar momenten van concen-
tratie waren voor de Rijnsbur-
ger genoeg om Saceanu uit te
schakelen. Foto: anp

Jacco Eltingh begon beter dan Sie-
merink, maar eindigde slechter en
verloor met 7-6 (8-6) 6-7 (6-8) 4-6 van
Alex Antonitsch. In de eerste set
produceerde hij elf aces; in het ver-
volg was het de Oostenrijker, die op
dat punt het hoogste woord voerde.
Veertien dagen geleden liep Eltingh
in Jakarta een virusinfectie op, die
in de maag begon en zich via de
borst opwerkte naar het hoofd. Te-
gen de Tsjechoslowaak Zdrazila
was hij er zo beroerd aan toe, dat hij
bij het wisselen op de stoel van zijn
tegenstander ging zitten. „Ik wist
niet meer waar ik was."

die gisteren de nieuwe (en dus ta-
melijk trage) kunststofbaan opstap-
ten. Jan Siemerink in Stuttgart nog
de meerdere van Becker, liet zich in
eigen huis bijna verrassen door een
Duitser van heel wat mindere allu-
re: Christian Saceanu. Pas in de tie-
break van de derde set kwam het
klasseverschil even om de hoek kij-
ken: 2-6 7-5 7-6 (7-3). Dankzij die
paar momenten, waarin de concen-
tratie het won van de nonchalance
mag de Rijnsburger in de tweede
ronde aantredenvoor zijn wekelijks
gevecht met een toptiener, als ten-
minste de als eerste geplaatste Ste-
fan Edberg door de openingsronde
komt.

e advocaat Ralf Neumann van de
portclub Neubrandenburg krijgt
ttzicht in het dossier over de affaire
t°nd de leden Katrin Krabbe, Grit
°rever en Silke Möller. De toezeg-
|lng werd hem gedaan door Rüdi-
j?r Nickel, dopingexpert van het
"uitse Atletiek Verbond, dat on-angs de drie atletes voor vier jaar

wegens manipulatie van
j*n dopingcontrole in Zuid-Afrika.
.e raadsman mag uitzoeken of bije dopingcontrole fouten werden
semaakt, die de beschuldigingen
ah manipulaties met urinemon-
lers tegen de driekunnen weerleg-

- Professor Dr. Bernhard
I flster, die in Duitsland de enige
leerstoel voor sportrecht bezet, ziet
Jansen voor de voor vier jaar door
£e Duitse atletiekbond geschorste
f^atrin Krabbe, Grit Breuer en Silke
boller. „Vier jaar schorsing, dat is
vfÜwel een beroepsverbod en het
£mdc van een carrière. Een dergelij-
ke straf zal een gerechtshof nauwe-

uitspreken," aldus de professor
de universiteit van Bayreuth.

benadrukte dat er weliswaar
Seen duidelijke wettelijke basis is,
'naar hij gelooft dat een dergelijke
schorsing door de Duitse bond in
Serechteujke procedure zal worden
°Pgeheven.

'lk ging er altijd vanuit dat ze hier nergens warm voor lopen'

Hagenaars verrassen
'gouden' Bart Veldkamp

Cosmos-Bouwkompas 8-3 (2-2) - R. Meulen-
beek 0-1, S. Moutarazak 0-2, P. de Mey 1-2,
T. Labayed 2-2, M. Huyveneers 2-3, R. Hor-
bach 3-3, T. Labayed 4-3, R. de Mey 5-3, R.
Horbach 6-3 en 7-3, T. Labayed 8-3. Fermo-
nia 8.-Amicitia 8-1 (2-1)- S. van Sinderen
1-0, J. Corbey 1-1, M. Jejanan 2-1, E. Fer-
mont 3-1, 4-1 en 5-1, T. Fermont 6-1, F. Fer-
mont 7-1 en 8-1. DC H. Anders-Perey 4-0
(2-0) - P. Keuven 1-0, 2-0 en 3-0, R. Rapati
4-0. Bastings-SZV 4-3 (0-2) - L. Hamacher
0-1, M. Wilms 0-2, J. Massot 1-2, M. Wilms

TWEEDE DIVISIE F

Krajicek niet
naar Spelen

Cor Lambregts
weer op dreef
ESCHWEILER - Cor Lam-
bregts heeft zijn tanden weer in
de hardloopwedstrijden gezet.
De atleet uit Swalmen lijkt greti-
ger dan ooit en gaf afgelopen
weekeinde zijn visitekaartje af.
In een stratenloop over 15 km,
deCity-loop van Eschweiler, ver-
pulverde Lambregts ondanks
het natkoude weer het parcours-
record van deDuitser Jörg Peter
met 45 seconden: 45.21 minuten.
Reeds in de tweede ronde van
2,5 km nam de 34-jarige Lam-
bregts afstand van zijn belagers
Peter (45.45) en Eickmann
(45.56). De overwinning bij de
vrouwen ging naar Angelika
Dunke in 55 minuten.

Vooral het mannentoernooi is sterk
bezet, met onder anderen Stefan
Edberg, Jim Courier en Michael
Stich, die samen alle Grand Slam-
titels bezitten. Bij de vrouwen is
Olympisch kampioene Steffi Graf
favoriete. Haar belangrijkste con-
currenten Monica Seles, Gabriela
Sabatini en Martina Navratilova
zijn uitgesloten omdat ze vorig jaar
weigerden uit te komem in het toer-
nooi om de Federatie Beker.

Met de wereldranglijst van maan-
dag 27 januari als uitgangspunt
heeft de ITF maximaal twee tennis-
sers per land uitgenodigd. Richard
Kr_gicek had namens Nederland
geen interesse in een Olympisch op-
treden.

LONDEN - Paul Haarhuis, Jan
Siemerink, Brenda Schultz en Ma-
non Bollegraf zijn direct toegelaten
tot het Olympisch tennistoernooi in
Barcelona. Bovendien speelt Haar-
huis met Mark Koevermans in het
dubbelspel.Bij de vrouwen vormen
Schultz en Bollegraf een koppel.

TASMANIË - Frits Sins heeft
zijn beste resultaat in een World-
cup-wedstrijd kano-slalom tot
dusver geboekt. De wildwaterka-
noër uit Bom bezette in het Aus-
tralische Tasmanië de vijfde
plaats. Olympia-ganger Sins was
nog geen twee tellen van de
winst verwijderd. Op het lastige
parcours ging de zege naar de
Brit Donald Jones. De Tsjech
Lubos Hilgerd werd tweede en
drievoudig wereldkampioen Ri-
chard Fox uit Engeland derde.
In de stand om de wereldbeker
bezet Sins de vijfde plaats met 19
punten.

Frits Sins vijfde in
Worldcupslalom

DEN HAAG - Den Haag kan ook
zonder overkapping uit zijn dak
gaan. Bij de huldiging van Bart
Veldkamp speelden zich gister-
avond in de Residentie 'Thialf-tafe-
relen'' af. Duizenden Hagenaars
hadden hun woningen verlaten om
de winnaar van de olympische tien
kilometer op verschillende plaatsen
in de stad uitbundig te huldigen. De
doorlopende polonaise duurde tot
in de kleine uurtjes.

BSW kansloos
in bekerduel

MNARES - Gary Kasparov heeft.. de tweede ronde van het interna-
'onale schaaktoernooi in Linares
*jjn aartsrivaal Anatoli Karpov ver-
dagen. Na 41 zetten gafKarpov zichn een Caro-Kann gewonnen. Voor
Qe wereldkampioen was het zijn
«ste overwinning in 161 ontmoe-
digen. Jan Timman herstelde zich
nigszins van het verlies, dat hij

zondag in de eerste ronde tegen Ka-
*Parov had geleden. De Nederland-e grootmeester kwam remise over-een met Vassili Ivantsjoek.

Kasparov klopt
aartsrivaal

„Hagenezen zijn toch niet zoals ik
dacht," bekende Bart Veldkamp al
aan het begin van de feestelijkhe-
den. „Ik ging er altijd vanuit dat zij
nergens warm voor lopen. Maar dat
moet ik terugnemen. Dit had ik
nooit verwacht. Woorden schieten
te kort voor zon ontvangst. Ik ben
trouwens niet zon spreker. Ik kan
alleen goed schaatsen."
Aan praten kwam Veldkamp gister-
avond ook nauwelijks toe. Het la-
waai uit de duizenden kelen en de
tonen van de hoem-pa-pa-orkesten
Kleintje Pils uit Voorhout en De
Bierleppen uit Sassenheim over-
stemden de schaarse teksten van de
olympisch kampioen. Ook burge-
meester Havermans van Den Haag
voelde de sfeer goed aan en hield
zijn toespraak tot zijn bekendste
stadgenoot kort. Het uitreiken van
(de afbeelding van) een supermo-
derne fiets diende om Veldkamp te
inspireren tot nieuwe olympische
heldendaden: deelnemen als wiel-
renner aan de Zomerspelen in Bar-
celona.

" Bart Veldkamp werd gisteravond door duizenden Hagenaars bejubeld toen hij op het bordes
van het stadhuiszijn goudenmedaille toonde. Foto: AP

r_.«_t ENCIA - Guus Hiddink blijft
Vor. een Jaar biJ FC Valencia. De
mar. malig pSV-trainer is met het
_en gement van de sPaanse club
per

_
alaris van twee miljoen gulden

<je . Jaar overeengekomen. De Ne-
elurfï. dse trainer en de Spaanse
*onH kwamen na het gelyk spelvan
st» g teBen Malïorca tot overeen-ernming Hiddink boekte in zijn
j<cs^ seizoen goederesultaten met
,e . valencia, dat van de onderste
hlf'?nen °Pstoomde naar de derde? aats achter de grootmachten RealMadrid en FC Barcelona.

Valencia legt
Hiddinkvast

BOSCH/WEERT - Gister-
&<£_?d heeft een gehandicaptSelex/
rip i

in de halve finale van het va-
vÜ i ndse bekerbasketbal kanslooserioren van titelkandidaat Pro

Pees/Den Bosch. In eigen huis
£°nnen de Brabanders met 88-68.
kwnder Van Poelgeest en Kennedy
knrtmen de'Limburgers agressie te
u?n- Bij de rust was de definitieve
vl0°f dan ook al geslagen, 52-26.
/ anavond krijgt Selex om 20.00 uur
2i sporthal Boshoven, de kans om
tn n te revancheren op Pro Specs/°en Bosch.

TEXEL - Rolstoelatleet Bert La
Lau heeft op Texel net naast de
winst gegrepen in een wedstrijd
over 10 Engelse mijl. De Heerle-
naar, inmiddels zeker van een
plaats in de Oranje-equipe voor
de Paralympics in Barcelona,
werd op de meet geklopt door de
plaatselijke favoriet Arko de
Graaf (45.45,6). De achterstand
van La Lau bedroeg drietiende
seconde. In de zware race, ge-
houden bij windkracht acht,
ging de derde plaats naar Jan
Klein-Herenbrink .met 46.04,2.

Tweede plaats
voor Bert La Lau

lAAF stelt
Zuid-Afrika
ultimatum

JOHANNESBURG - De Interna-
tionale Amateur Atletiek federatie
(lAAF) heeft de twee nationale
sportbonden in Zuid-Afrika het ul-
timatum gesteld vóór 7 maart te
komen tot één nationale, non-racia-
le organisatie. Lamme Diack, een
van de vice-voorzitters van de
lAAF, die momenteel in Zuid-Afri-
ka verblijft voor gesprekken met
minister-president De Klerk en de
leider van het ANC, Nelson Mande-
la, heeft van dat ultimatum melding
gemaakt.

inmiddels duizenden fans samenge-
stroomd.
In de menigte dansten ook enkele
meisjes, die een speciale verrassing
voor hun held in petto handen na
afloop van de feestelijkheden. Op
een door hen meegedragen matras
stond namelijk in koeieletters te le-
zen: 'Bart, we blijven bij je slapen.

Lijn 10
Door de voorspoedige thuisreis arri-
veerden beide schaatsers iets vóór
het geplande tijdstip op het stad-
huis. Na het officiële gedeelte was
van een schema echter geen sprake
meer. De rit in de historische tram -
lijn 10 met als bestemming 'goud' -naar de bekendste wasserette van
Den Haag duurde een eeuwigheid.
Geen wonder, want drommen fans
omzoomden de tram en bedelden
onophoudelijk om een krabbeltje
van de schaatsheld. Veldkamp
kreeg zodoende alvast een voor-

proefje voor de dag van vandaag en
morgen, wanneer hij bij een super-
marktketen handtekeningen gaat
uitdelen.

„Verder hoop ik ook nog wat te
kunnen trainen," zei Veldkamp met
een grenzeloos optimisme. Hij was
toen nog niet op de hoogte van wat

hem op het kruispunt van de Frede-
rik Hendriklaan en de Willem de
Zwijgerlaan, vlak bij de ouderlijke
wasserette, te wachten stond. De
ballonnen waren nog net zo oranje
als bij het stadhuis, deene hoempa-
band deed niet onder voor de ande-
re, maar in plaats van enkele hon-
derden belangstellenden waren er
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DE OPEL VECTRA FRISCO I
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WAT ZIT DE EKONOMIE TOCH
MOOI IN ELKAAR
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Afgebeeld: de Veetra Frisco 4-deurs.

De Opel Veetra Frisco laat zien hoe helder gordels voor en achter. De Frisco-uitvoering doet daar nog Met Frisco-striping en -badge... Een pakket extra's
ekonomisch denken in elkaar steekt. Véél waar voor uw een riante schep bovenop. Met centrale deurvergrendeling waarvoor u slechts een gering bedrag betaalt,
geld. En dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt, als u denkt en anti-diefstalsysteem bijvoorbeeld, zodat uw bezit extra U ziet, de ekonomie zit soms heel mooi in elkaar,

aan de fantastische kompleetheid van de Opel Veetra beschermd is. Een uitgebreide proefrit zal dat bewijzen. De Opel-dealer
Frisco in relatie tot zijn uiterst sympathieke prijsstelling. Met buitenspiegels in de kleur van de karrosserie en heet u alvast van harte welkom. De Veetra Frisco is snel
Gaat u maar na. een set sportieve velgen, om het pittige karakter van leverbaar, vanaf’ 34.950,-. 0/_»___iJ'

De Opel Veetra is van huis uit al behoorlijk uw Frisco nog 'ns te aksentueren. Met een in delen \_OCK^t Ot***7^^

aangekleed, met o.a. getint glas, radiovoorbereiding met neerklapbare achterbankleuning, voorzien van armsteun opelfinanciering. uw partner in geldzaken. _■_■__*»______* ■■■ ✓—vOO o Prijzen inclusief 8.T.W., exclusief kosten rijklaar maken. __T^^B 31 mfmm-mTS
antenne en 6 speakers en in hoogte verstelbare veiligheids- en skiluik. Met speciale antracietkleurige Frisco-bekleding. Prijs- en sPecifik_uiewijzigingen voorbehouden. W___Pb^ ______■ ______■ \^y

ONTDEK HET GROTE VOORDEEL VAN DE KOMPLETE VECTRA FRISCO! -J
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r 50,- terug voor uw
oude direkt-klaar
camera bij aankoop
Van een Polaroid „ . .. .Hier vindt u uw Combi-vakman:

BEEK, St. Gerardus, Pr. Mauritslaan 10. GELEEN, Canisius,
f/^|ü|DS Ansemburgstraat 7. HEERLEN, Zijlstra, Saroleastraat 60.

-MD KERKRADE, Vinders, Markt 19. LANDGRAAF, Smeets,
3| I 31 Korte Hovenstraat 7. MAASTRICHT, Daniéls, Kleine Staat 7.

MAASTRICHT, Rembrandt, Grote Staat 46.

Bij akte op 31 januari 1992,
verleden voor notaris mr.
M.P.P.F. Groutars te Maas-
tricht, zrjn de huwelijks-
voorwaarden tussen de
echtelieden Majoie-Jans-
sens te Maastricht, opgehe-
ven.
Inschrijving is geschied in
het huwelijksgoederenre-
gister van de arrondisse-
mentsrechtbank te Breda
op 10 februari 1992 onder
nummer 21070.

De griffier van de arrondis-
sementsrechtbank te Maas-
tricht, roept op: Hamza
Yildiz, gehuwd geweest
met A.H.M.L. Bego, laatste-
lijk gewoond hebbende te
Heerlen, thans zonder be-
kende woon- of verblijf-
plaats, om naar aanleiding
van het door A.H.M.L. Be-
go, wonende te Maastricht,
ingediend verzoekschrift,
strekkende tot voorziening
in de voogdij na echtschei-
ding over de minderjarige
Sidny Willem Sammy Yil-
diz, geboren te Heerlen op
16 oktober 1990, te worden
gehoord op vrijdag 13
maart 1992 te 11.30 uur ter
terechtzitting met gesloten
deurenvan dezerechtbank,
paleis van justitie, St.-Ser-
vaasklooster 30 te Maas-
tricht.

Deze week bijÜDeze week bij IÜ
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Aanbiedingen geldig zolang devoorraad strekt.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 20 fe-
bruari 1992, zijn de volgende faillissementen:
UITGESPROKEN:
VOF J.M.W. Janssen, A.M. Janssen-Lenssen, h.o.
d.n. Plafondbedrijf Jos Janssen en G.K.A., v/h Ha-
venstraat 258, 6171 ED Stem L, vennoten: J.M.W.
Janssen en A.M. Lenssen e/v Janssen, Vrieheide-
park 11, 6414 JA Heerlen.
Rechter-commissaris: mr. J.J. groen. Curator: mr. G.
M.J. Diederen, Juliana Bernardlaan 118, 6432 GX
Hoensbroek, tel. 045-213639 (flnr. 13994).
OPGEHEVEN:
Handel- en Exploitatie Maatschappij G.A. Vermeu-
len 8.V., Bouwbergstraat 102,Brunssum (flnr. 13878).———

|£ö£Bl Prnvinpip
Sfêftó * '^■'»»,'*',^ Bureau Bibliotheek

I imhiir/i Postbuss7oo
U&Sil LillllÜUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zij
m61/09-92 voornemens zijn aan het Gemeentebestuur

van Gulpen onder een aantal voorschriften
een revisievergunning ingevolge de Hinderwet
te verlenen voor het Vrijetijdscentrum annex
Sporthal gelegen aan de Landsraderweg 5-5 A
te Gulpen. Het ontwerp van deze beschikking,
alsmede de aanvraag en andere ter zake zijn-
de stukken liggen ter inzage van 26februari
1992 tot 11 maart 1992 en wel: -in het Provin-
ciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis van
Gulpen tijdens de werkuren en bovendien
dinsdags van 19.00 uur tot 21.00 uur in
Ontmoetingscentrum Timpaan, Rosstraat 1
te Gulpen, alsmede tijdens de werkuren na
laatstgenoemde datum op deze plaatsen tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op
de aanvraag. De aanvrager, alsmede dege-

■ nen, die bezwaren hebben ingebracht naar
aanleiding van de aanvraag en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde
datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen tegen het ontwerp van de beschik-
king. Degene die een bezwaarschrift indient,
kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift moet
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten,
postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT. Alleen
degenen, diebezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en een ieder
dieaantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, zijn later tot het instellen
van beroep gerechtigd.

Tijdig begrip kan veel
ellende voorkomen
Ook in uw omgevingkan het voorkomen

Reageer: (030) 33.15.49
V.P.C., Antwoordnummer 9089,3500ZA Utrecht

WIJ HALEN DIE PARTIJ
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN

GRATIS BIJ U OR
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN

NATUURLIJK...
Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet

worden!

Fabrieksstraat 7. 5961 PK Horst,| _ fT Postbus 6094, 5960 AB Hors',
telefoon 04709-84222. L_ l \-J J fax 04709-84333.

SPIKAL ,

De aller-, aller- Div. kamerhoge
laatste overgor- gordijnstoffen
dijnstof f qj- M 25."120 breed ■ Pmtrva- "" —
Jtttt- ! Projecttapijt
»_",_-.' E Concorde -tn
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GELEEN - Morgenavond wordt in
Geleen op de 400 meter lange bui-
tenbaan van Glanerbrook de eerste
internationale schaatsmarathonver-
reden. Deze wedstrijd is de voor-
laatste in de strijd om de nationale
titel. Daarom zijn alle favorieten
van de partij in Geleen dat voor het
eerst in de Limburgse schaatsge-
schiedenis een dergelijk evenement
mag houden. Er komen drie catego-
rieën aan de start, te weten: A- en
B-rijders en veteranen. Er wordt ge-
start om 20.0 uur voor een rit over
100 ronden. Kanshebbers voor de
overwinning zijn: lijstaanvoerder
Richard van Kempen, Piet Kleine,
Jan Roelof Kruithof, Evert van
Benthem, Olev Bozjiev, Frits Scha-
lij, Yep Kramer en Dries van Wijhe
bij de veteranen.

Marathontop
in Geleen

veertien kilometer, met telkens de
Drieheuvelenweg en 't Peeske als
beklimmingen, brengen de totaalaf-
stand op 187 kilometer.

" POOLBILJART - Het Ranking
Poolbiljarttoernooi, dat door PBC
De Vink uit Oirsbeek werd gehou-
den, is gewonnen door de Heerle-
naar Rob Alarm. In een spannend
finaleduel versloeg hij de Neder-
landse kampioen Marcel van der
Schaft uit Brunssum met 5-4. Door
deze winst heeft Alarm op de ran-
kinglijst weer een groterpuntenver-
schil t.o.v. Marcel van der Schaft
opgebouwd.

VANDAAG
fchirnmert-Arminia Eilendorf,19.30 uur

Fluitend en ontspannen stapt de
Amerikaan op zijn fiets om bijna
vier uur later met acht minuten ach-
terstand op de winnaar te eindigen.
Om vervolgens weer fluitend de
warmte van de ploegleidersauto op
te zoeken. „Ik moet in april de eer-
ste keer in vorm zijn. Ik voel dat het
de goede kant op gaat. Ik ben niet
verplicht me hier te onderscheiden.
Dat is de taak van anderen."

" TENNIS - JanFeijen uit Neder-
weert wordt, als de algemene leden-
vergadering ermee instemt, de nieu-
we secretaris van het district
Limburg van de tennisbond. Hij
wordt opvolger van Jan Rietjens.

(ADVERTENTIE)

BEL NU GRATIS
DE ANWB VOOR DE JUISTE

REISVERZEKERING
Of ga naar hetANWB-kantoor

06-0503*
*Ook 's-avonds en in het weekend.

Omdat Gazelle er een aardige duit
voor over had om in het kader van
het honderdjarig bestaan van de fa-
briek, de karavaan vanuit Dieren te
laten vertrekken, werd 's Heeren-
berg voor één keer uitsluitend alf
finish gekozen.

De organisatie van de Grote PrijsWieier Revue berust bij het gelijk-namige wielermagazine. Vanaf de
eerste keer, dat de wedstrijd plaats-
vond was het grensplaatsje 's Hee-
renberg ten oosten van Nijmegen
start- en finishplaats.

Zestien ploegen van ieder maxi-
maal tien man komen aan de start.
Daartoe behoort niet TVM. Volgens
chef d'equipe Cees Priem (die met
een deel van zijn selectie momen-
teel deelneemt aan de Siciliaanse
Wielerweek) past de wedstrijd niet
in het koersschema van zijn ploeg.
De organisatoren daarentegen zien
in zijn wegblijven iets van rancune,
naar aanleiding van een kritisch ar-
tikel vorig jaar in hun blad.

" DOPING - In 1991 zijn 43 atleten
betrapt op het gebruik van dope. Er
zijn meer dan 8.000 controles ver-
richt. Die cijfers staan in het on-
langs verschenen jaarlijkserapport
van de Internationale Amateur At-
letiek Federatie, de lAAF. De Ame-
rikanen nemen de eerste plaats in
op de lijst van doping-zondaars, met
vijftien positieve gevallen, gevolgd
door atleten uit de voormalige Sov-
jetunie met negen.

Aan prijzen (25 stuks) is morgen een
bedrag van zeventienduizend gul-
den te verdienen, waarvan bijna
vier mille voor de winnaar. Voor het
individuele FICP-puntenklasse-
ment is de honorering als volgt: 50
25, 20, 10, 8, 7, 6, 5, 4 en 3 punten.

Peter Stevenhaagen (Helvetia) en
Johan Lammerts (normaliter team-
genoot van Greg Le Mond bij Z)
behoren hiertoe. Johan Lammerts
was in 1985 de eerste winnaar van
de GP Wieier Revue. Daarna zege-
vierden Ludo de Keulenaer (1986),
Wim Arras (1987), Etienne de Wilde
(1988), Noël Segers (1989), Brian
Holm(1990) en (weer) Etienne de
Wilde (1991).

rotel, Motorola, alsmede een gele-
genheidsteam waarin voornamelijk
Nederlandse renners zijn opgeno-
men, uitkomend voor buitenlandse
ploegen die niet in Gelderland ver-
tegenwoordigd zijn.

DIEREN - Op de terreinen van
de honderdjarige rijwielfabriek
Gazelle in Dieren klinkt mor-
genvroeg om elf uur het start-
schot voor de Grote Prijs Wieier
Revue. Het is de achtste keer,
dat de wedstrijd als opening
van het vaderlandse wegseizoen
plaatsvindt. Hoewel het evene-
ment in de loop der jaren aan
belangrijkheid heeft gewonnen
(de koers staat op de internatio-
nale profkalender in de derde
categorie)), is het toch vooral
een opwarmer geblevenvoor de
Omloop Hét Volk. Zaterdag
wordt deze Belgische openings-
klassieker verreden met Gent
als begin- en eindpunt.

De vier andere Nederlandse mer-
kenformaties (Buckler, Panasonic,
PDM, Elro) zijn wél van de partij,
net als alle vijfBelgische teams. Het
veld wordt gecompleteerd door Te-
lekom, Lotus, MG Boys, Varta, Eu-Acht plaatselijke ronden van ieder

Meer dan de helft van de wedstrijd
speelt zich niettemin in en rond de-
ze plaats af. Nadat het peloton van-
uit Dieren via Arnhem, Zevenaar,
Didam, Lobith en het Duitse Elten
in 's Heerenberg arriveert, zijn na-
melijk pas vijfenzeventig kilometer
afgelegd.

Revanche Pakistani
met zege op Australië
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Raab sprint twijfels weg
ROCCA DI CAPRILEONE - Twijfels hadden Uwe Raab verleden
jaar in een stevige wurggreep. De Duitser piekerde zich suf waarom
hij slechts twee belangwekkende overwinningen had behaald. In
Rocca di Caprileone demonstreerde hij nog steeds over een scherp
eindschot te beschikken.
Na 167 kilometer van San Stefano di Camastra won hij de derde etap-
pe van de Siciliaanse Wielerweek. In de massasprint versloeg de
PDM-coureur op indrukwekkende manier de Italianen Baffi en
Sciandri.

'Ronde van Sicilië is voor mij uitsluitend voorbereiding'

Le Mond werkt aan vorm

Met de borst vooruitEaters tussen
hoop en vrees

Grote jongens
Niet Raymond Ceulemans, maar, oh wonder, de
veel onbekendere Pol Stroobants is de beste drie-
bandspeler van België. Qua status ontlopen ze el-
kaar niet veel. Raymond is biljartmiljonair, Stroo-
bants bankdirecteur.

" Op naar de top

Kan natuurlijk ook zijn dat cracks de pot gewoon
eerlijk verdelen. Pol en Raymond spelen volgend
samen voor de Rotterdamse eredivisieploegRova-
no. Grote jongens onder elkaar.

Van hot naar haar sport in cijfers
TAFELTENNIS
Gdansk. Olympisch kwalificatietoer-
nooi dubbelspel. Herkansingsronde
voor één plaats in Olympisch deelne-
mersveld: Vriesekoop/Hooman-Klop-
penburg - Bulatova/Pann 21-17 21-7,
Vriesekoop/Hooman - Melnik/Popova
21-18 21-15, Vriesekoop/Hooman - Ne-
mes/Pradel 21-13 21-17. Vriesekoop/
Hooman groepswinnaar. Finale troost-
toernooi: Vriesekoop/Hooman - Erlman/
Svensson 19-21 21-5 15-21. Vriesekoop/
Hooman eerste reserve voor Barcelona.

Prinosil - Carbonell 6-4 7-5. Antonitsch -Eltingh 6-7 (6-8) 7-6 (8-6) 6-4. Prpic -
Enqvist 7-5 6-3. Siemerink - Saceanu 2-6
7-5 7-6 (7-3).

Rotterdam, ABN/AMRO-toernooi, man
nen, 940.000 gulden: Eerste ronde:
Wuyts - Svensson 6-3 5-7 6-3.

TENNIS

Drie maanden na
de fatale crash van
FC Köln-aanvaller
Maurice Banach
opnieuw een zwar-
te dag in het Duitse
voetbal. Bij botsing
op de autosnelweg
in de buurt van
Munster verloor
Thomas Gerstner
zijn vrouw Alexan-
dra en tweejarige
zoon Florian. Tho-
mas Gerstner, in de
tweede Bundesliga
uitkomend voor
Oldenburg, raakte
met zijn Mercedes
onder de oplegger
van een vrachtwa-
gen. Alexandra en
Florian overleden
op de plaats van
het ongeval.

# Torn Nijssen.
Argentijnse afkomst, Eduardo Masso. Gelukkig
voor Nijssen komt hij in het herendubbel met part-
ner Suk op zijn vroegst morgen in actie tegen de
Joegoslaaf Vojtech Flegl en de Keriiaan Paul We-
kesa.

Torn Nijssen heeft niet
lang van zijn toernooi-
winst in het dubbelspel
van de Eurocard Classics
in Stuttgart kunnen nage-
nieten. De Sittardenaar
kreeg slechts veertig uur
de tijd om te reizen en te
acclimatiseren, want van-
daag mag -of moet- hij om
elf uur al in de eerste ron-
de van het enkelspel aan-
treden tegen de Belg van

Frisse kaart
Vrouwen: 1. Seles 277,2 punten, 2. Graf
230,7, 3. Sabatini 206,6, 4. Navratilova
190,4, 5. Sanchez-Vicario 145,5, 6. Ca-
priati 137. 7. Mary JoeFernandez 114, 8.
Martinez 94,1, 9. Maleeva-Fragnière 93,8,
10. Novotna 84,9. Nederlanders: 33.
Schultz 30, 56. Bollegraf 20,6, 7Q. Jager-
man-Muns 16,9.

ATP-ranglijst mannen: 1. Courier 3884
punten, 2. Edberg 3642, 3. Sampras
2580, 4. Becker 2542, 5. Stich 2460, 6.
Forget 2091, 7. Ivanisevic 1858, 8. Lendl
1814, 9. Korda 1651, 10. Sanchez 1584,
Nederlanders: 27. Krajicek 992, 36.
Haarhuis 869, 42. Siemerink 756. 62.
Schapers 544, 88. Koevermans 387, 101.
Eltingh 344.

Een prentbriefkaart uit het basiskamp van de
Mount Everest of vanaf het toppuntje van de Zuid-
pool. Het komt in de bus. De Vallekebergse Alpe
Vrung hebben een originele manier bedacht om
hun project 'On Top - All over the World Expedi-
tion' financieel te schragen. De alpinisten zijn van
plan dit jaar van alle zeven continten de hoogste
toppen te bestijgen. De hele ondernemingkost vier
ton, grotendeels bij elkaar gelapt door sponsors en
de klimmers zelf.

|.ls
een boer met kiespijn

;liciteerde Don Fraser de
Delers van Meetpoint/
aters. De coach van Agpo
rappers kon de 5-4 neder-
ag moeilijk verkroppen,
laar hij is een sportief
tan. Daarom stapte hij na
loop het hol van de
euw binnen, de Geleense
leedkamer. Het niet be-
:iken van de finale van
et nationaal ijshockey-
ampioenschap betekent
oor de Tilburgse club een
;rop van bijna een kwart
ïiljoen gulden,
fat de kostenbegroting
etreft zitten de Eaters
;ukken beter. De drie en
laximaal vijf finalewed-
rijden tegen Pro Badge
ise club geen windeieren.

_.i. Het stadion is te klein.
Euforie dus rond de komende duels Eaters-Pro
■Badge. Er is echter ook een dreigend probleem: de
Utrechtse supporters. Vorig jaarhielden ze huis tij-
dens de finale tegen de Trappers in Tilburg. De
Politie moest pistolen, messen, een boksbeugel en'
een klewang in beslag nemen.

is gewaarschuwd. De duels Eaters-Pro
Badge zijn ingeschaald als risicowedstrijden. De
Utrechtse supporters zullen extra politiebegelei-
ding krijgen. De eerste wedstrijd is komende vrij-
dag in Utrecht. Het knelpunt is de tweede ontmoe-
ting, in Geleen. Die staat gepland voor carnavalsza-
terdag. Maar burgemeester Lurvink van Geleen
neeft al roet in het eten gegooid door het duel te
verbieden. Volgens de burgervader heeft de Ge-
'eense politie op die bijzondere dag de handen
onvoldoende vrij voor een ijshockeywedstrijd. Als
alternatief hebben de Eaters inmiddels Aswoens-
dag, om 19.30 uur in Glanerbrook, opgegeven bijac ijshockeybond.

De nog gapende kloof hopen ze te overbruggen
met prentbriefkaarten. Een tientje per top, vijfen-
dertig gulden voor alle zeven: Everest (8.848 meter,
hoogste), Elbroes, McKinley, Kilimanjaro, Vinson,
Aconcagua, die inmiddels is bedwongen, en Car-
stenszpiramide (4.884 meter, laagste). Bedrag over-
maken op girorekening 6236421 t.n.v. VAV On Top
Expedition '92 te Landgraaf onder vermelding van
de gewenste berg(en). Ter opfrissing van het prik-
bord in de keuken, een reuze-ansicht, gesigneerd
met blauwe vingers.

Brilon, Wintertriathlon (10 km lopen, 10
km skilopen en 10 km fietsen): 1. Koen-
ders 1.52.10, 2. Habraken 2.00.33, 3. Els-
hof 2.06.44, Kuschke 2.26.40, 5. Landa
2.27.47. Vrouwen: 1. Wiltenburg 2.02.24.
2. Vathauer 3.13.03.

TRIATHLON

, 9. Kuum, 10. Manin , 27. Van Aert allen
z.t. als Siemons, 46. Jan Siemons 0.37,
50. De Koning z.t., 58. Den Bakker 1.15,
65. Van Orsouw z.t., 100. Meys 6.49, 125.
Hoffman 19.24, 127. Jac. van der Poel
z.t., 142.Lubberding 24.22, 143.Knuvers
24.22, 145. Jakobs 25.43.

Klassement: 1. Zulle 12.14.00, 2. Argen-
tin 0.10., 3. Sciandri 0.13. 4. Anderson
z.t., 5. Imboden 0.14, 6. Kreuziger 0.15,
7.Mare Siemons 0.16, 8. Francois Simon

Siciliaanse Wielerweek, Derde etappe
San Stefano di Camastra-Rocca di Ca-
prileone: 1. Raab 167 km in 4.36.19
(gem: 36,263 km/u), 2. Baffi. 3. Sciandri,
4. Bortolami, 5. Mariuzzo, 6. Zanini. 7.
Reiss, 8. Mare Siemons, 9. Fabrizio Bon-
tempi, 10. Henn, Nederlanders: 46. Den
Bakker, 58. Van Aert, 77. De Koning, 86.
Jan Siemons, 90. Van Orsouw allen z.t.
als Raab, 114. Meys 3.17, 121. Jakobs
12.10, 144. Hoffman 14.51, 145. Jac. van
der Poel z.t., 154. Knuvers 20.50, 170.
Lubberding z.t.

WIELRENNEN

Karachi, Champions Trophy, mannen,
vijfde dag: Pakistan - Australië 2-0 (1-0).
23. Mohammed Shabaz 1-0, 50. Qam.ar
Ibrahim 2-0. Stand: Pakistan 4-6, Aus-
tralië 4-6, Nederland 3-4, Duitsland 3-4,
Groot-Brittanië 3-0, Frankrijk 3-0. Pro-
gramma: Nederland - Duitsland, Frank-
rijk - Groot-Brittannië.

HOCKEY

Thomas en vierja-
rig dochtertje Den-
nise werden zwaar
gewond naar het
ziekenhuis ge-
bracht. Gerstner,
middenvelder, was
vaste klant in het
nationale jeugdelf-
tal onder Berti
Vogts en werd een
aantal keren gese-
lecteerd voor de
brede selectie van
de Mannschaft.

" Twee Nederlandse topvolleyballers, Ronald Zoodsma (rechts) en Marcus
Posthuma, zijn hun shirts kwijt, maar hebben wel de Europacup op zak.
Met hun Italiaanse team Gabeca Montichiari versloegen ze tijdens de in
het Duitse Moers gespeelde finaletoernooi met 3-2 de Milaanse rivaal Me-
diolanum. Aldus bleef de beker in het bezit van Gabeca.

Theater

Op het nationale groene laken is het evenwicht
echter danig verstoord. Pol Stroobants uit Rotse-
laar behaalde afgelopen weekeinde zijn derde
landstitel. In de halve finales stootte hij eerst de
Maestro van de tafel en vervolgens in de eindstrijd
diens zoon Kurt. De 44-jarige Pol, kalend als een
ivoren bal, vond dat hij fors had moeten trekken
om de familie Ceulemans met de keu beentje te
lichten.

Koude douche
Wie sterk is in de sport, hoeft niet altijd slim ttzyn. Omdat LjoedrniUa Narosjilenko in Birm-ngham even een wedstrijd moest lopen, vesstopte ze haar zuur verdiende centjes in d*oadkamer van het hotel. Een onzalig idee, wanlon terugkeer kon de Russische wereldrecord-
«oudster op de zestig meter horden fluiten naai«et bedrag van vijftigduizend gulden in biljet
wr> van honderd dollar. Ze schoot uit haar sloien vervolgens geladen van start. Ljoedmill,won de race op één been. Een opkikker na eer«oude douche.

Waldstadion. Twee jaar
geleden spendeerde
Atalanta al anderhalf
miljoen aan Eintracht
en Möller. Dat geld
moet dus worden terug-
betaald. Anderhalf mil-
joen de deur uit voor
noppes.

" Andy Möller.

Het gehannes rond An-
dy Möller neemt geen
einde. Vrijdag leek het
doek gevallen in het al
jaren durende theater.
De 24-jarige superstar
van Eintracht Frankfurt
verhuisde definitief
naar Atalanta Bergamo.
Gelokt door een Mase-
rati. een boutique voor
zijn aanstaande Michae-
la en tien miljoen mark
voor een tweejarig con-
tract. Sinds gisteren is
de transfer weer van de
baan. „Ik blijf liever
toch maar in Frank-
furt." Er zit echter een
addertje onder het gras
van het Frankfurter

Drama

PALERMO - Hij zit weggedoken in de ploegleidersauto. EenJeren jack verbergt zijn rennerstenue. Met gesloten ogen luis-tert hij naar de muziek uit zijn walkman. Greg Le Mond zon-dert zich af van de drukte aan de Middellandse Zee op Sicilië.Plichtmatig heeft de drievoudige Tourwinnaar zijn handteke-ning op de startlijst voor de tweede etappe gezet, plichtmatig
°ok rijdt hij de Siciliaanse Wielerweek.

Van onze sportredactie

Het Amerikaanse fast food heeft hij
niet afgezworen, maar hij blijft er
voorlopig van af, ook al loopt het
water hem in de mond bij het passe-
ren van een filiaal van McDonald's.
„Een jaar geleden begon ik aan het
nieuwe wielerjaar met tien kilo
overgewicht," bekent hij. „Ik heb
daardoor te veel energie verbruikt
om in topvorm te komen voor de
Tour."

Zoals elders diverse ploegleiders op
zoek moeten naar een vervanger
voor de sponsoring, beëindigt ook
de fabrikant van kinderkleding Ro-
ger Zannier na dit jaarde financiële
ondersteuning van de wielerploeg
van Roger Legeay. Eens te meer
voor Le Mond een uitdaging zijn
best te doen.

Sponsor

Le Mond noemt het geen verloren
Tour, omdat zijn verlies te verkla-
ren was. „Niemand heeft me ge-,
vraagd waarom ik Indurain, Bugno
en Chiappucci voor moest laten
gaan. Ik vind dat ik een plausibele
uitleg heb. Ik had een te lage
bloedspiegel. Fysiek was ik niet in
orde. Dus ging ik ten onder. Zo on-
verbiddellijk is topsport."

lotto

** Mond keerde na een verblijfvan
maanden in de Verenigde Sta-ren gezonder dan de laatste twee"jaar het geval was terug in Europa,

«eter in conditie en vooral ook slan-ker, al vindt hij dat er nog vijf kilo
a' moet. „Maar het is geen vet. Dat
*Un spieren. Vooral in de benen. Ik
Jjeb in december bijna dagelijks op
jte ski's gelopen met Johan Lam-
jfterts. Soms deden we honderd ki-
lometer op een dag. Het was zeer
vermoeiend, maar wel zeer goedv°or de conditie. Ik heb een maand

in vergelijking met de
°*gelopen twee jaar toen ik alleenJ^aar op mijn kont lag en me vol-

met hamburgers."

Slank

ronde is een test, meer niet.Maar ook niet minder. Zijn groteAchterstand in het algemeen klasse-
ment interesseert hem niet. De 'Set-uraana Ciclistica Internazionale di

is een van de ronden terv°orbereiding op zijn grote streven:v°or de vierde keer de Tour win-nen. „Ik rijd dit jaar meer dan ande-re jaren dit soort etappewedstrij-
den. Niet om te winnen, maar alstraining. Puur als voorbereiding."

Fluitend

oefenvoetbal

ÖEN HAAG - Lotto 8: Eerste prijs:
Been winnaar; tweede prijs: vijf
Wlnnaars, bruto fl 12.620,60; derde
pri-s: 107 winnaars, elk fl 884,60;

prijs: 5.208 winnaars, elkn 18,10; vijfde prijs: 79.479 win-aars, elk fl 5,00.

KARACHI - Tot enthousiasme van
15.000 toeschouwers heeft Pakistan
in Karachi het sterker geachte Aus-
tralië de eerste nederlaag van het
toernooi om de Champions Trophy
bezorgd. In een opwindend en hard
duel zegevierde de ploeg van coach

sport kort

De Australiërs zijn ondanks deze
nederlaag vrijwel verzekerd van een
plaats in de finale van vrijdag. Ze
spelen namelijk in hun laatste wed-
strijd voor de halve competitie te-
gen het nog puntloze Frankrijk.
Voor de andere finaleplaats komen
Pakistan, Nederland en Duitsland
in aanmerking, waarbij de onderlin-
ge duels Pakistan-Duitsland en
Duitsland-Nederland de doorslag
zullen geven. Daarbij heeft Pakis-
tan het voordeel van het beste doel-
saldo. Nederland treft morgen in de
laatste groepswedstrijd ook nog
Groot-Brittannië.

Islahuddin met 2-0 door treffers van
Mohammed Shabaz voor de rust en
Qamar Ibrahim erna.

Warmdraaien voor Omloop Het Volk
" Greg Le Mond, dit wielerseizoen nog te bewonderen in het Z-shirt. Voor welke ploeg de Ame-
rikaan volgend seizoenrijdt, is een open vraag. Foto: COR VOS

" BOWLEN - Het Bronzen
Schietspoel Bowling-toernooi is ge-
wonnen door de Noord-Hollander
André Buus met 3644 pms. In de fi-
nale eindigde Ton Plummen uit
Heerlen op een negende plaats met
2525 pms, terwijl de Maastricht-
enaar Wiel Brouwer met 2497 pms
als twaalfde eindigde. Bij de dames
legde Angelique de Win met 2267pms beslag op een achtste plaats.

verlenging



VGZ ziekenfonds verzekerden
die hun verzekering willen aanvullen,

hoeven nu niet langer te wachten.
i
!

ó -r :..'. i

Vooruitlopend op de geleidelijke invoering van voor kronen en bruggen alsmede de ruime vergoedingen voor j

een nieuw stelsel van gezondheidszorg, neemt Zorgverzekeraar lenzen en brilleglazen. ;
" *

_. i

VGZ alvast een belangrijk initiatief voor haar ziekenfonds- De Optimaalverzekerinq is eveneens nieuw en j
■'s

verzekerden. Een initiatief dat u meer keuze biedt. kent een volledige vergoeding van tweede klas'
' /- ~,' ,;Si'-r:.'rk'

Want in aanvulling op de -im ziekenhuisverpleging. Dat betekent extra;

bestaande ziekenfondsverzekering introdu- wËË" aandacht voor de patiënt zelf. In de vorm van |

ceert VGZ een drietal verzekeringen waarmee m^K |- een rustige kamer. Een meer gevarieerd |

u een meer individueel pakket kunt samen- I j| menu. Flexibele bezoektijden.

stellen. Anders gezegd: u kunt uw basispakket o j/Èê *- I Datjuist VGZ met dit'particu-

een meer particulier karakter geven. Tegen fP* I lier initiatief komt is niet zo vreemd als u |

een aantrekkelijke premie. ju**^ - bedenkt dat VGZ zelf ontstaan is uit het \

Met de inmiddels al bekende "' Mi || i- I samengaan van een aantal ziekenfondsen en ;

Aanvullende Verzekering bijvoorbeeld, krijgt u i Hh / | jj| eenparticuliereverzekeraar.Webrengennual j

r; " „" - ©: Ë . " ]
extra vergoedingen voor o.a. tandheelkundige % w^".^^-. , , in praktijkwat ooit gemeengoed moetworden: j

Ihulp en alternatieve geneeswijzen. Deze verzekering zo min mogelijk verschil tussen ziekenfonds en ,
'„^"r'.<:':""":'=-.■" ' .-4>': ";'^?i''.;:S:-;,>..,,.;. ....:.":...«*,'-ïW""' ' . ;'’'_>:-._' -""... . I

■■-"■"_ :.-,■■■'■ 1

is nu uitgebreid met een volledige vergoeding van ziekte- particulier. De VGZ ziekenfondsverzekerden die meer \

kosten in geheel Europa. willen weten over deze aanvullende mogelijkheden, hoeven j
_,

_"

Nieuw is de fiysvej^kering. Nog uitgebreider. maar te knippen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met j
t

■:,"'■' 1

De eigen bijdragen die u in de Aanvullende Verzekering nog uw regiokantoor. Of gratis bellen met onze infolijn 06-0199' j
i

moet betalen, krijgt u in de Plusverzekering veelal voor honderd En als u vóór 1 april a.s. een verzekering afsluit \
t

procent vergoed. Aantrekkelijk zijn ook de volledige vergoeding dan hoeft u geen gezondheidsverklaring te overleggen- \
> i

!
voor gebitsregulatie, de hoge bijdragen f M Graag ontvang ik meer informatie over de aanvullende"! £en extra reden om meteen te reageren-,

-JLéf^J lil mogelijkheden binnen het VGZ ziekenfonds. f

Naam: M/V
I Adres: I j

Postcode/Woonplaats: . .
telefoon: ']-I VGZ regiokantoor: : I j
Bon in ongefrankeerde envelop opsturen naar Zorgverzekeraar VGZ,
Antwoordnummer 292, 6500 VC Nijmegen. ldco

I __ I

ZORGVERZEKERAAR VGZ BESTEEDT MEER ZORG
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[^^basketba^
«eren

"onar-Den Helder 92-82
"J«t-Donar 77-81
yrides-Den Helder 71-68*Ppel-Den Bosch 100-85

j-Üte B
°asketiers-Orca's 87-73
y»nadians-Orca's 82-74
"otterdam-Basketiers 86-89
?»motiedivisie, 92-105

69-65J°ba-OSG 88-63
111-116

feleritas-Voorburg 96-71
Bird-Tonego 79-80

?ayon Hoofdklasse"Pringf.-Eindhov.2 102-73u,np.Crabs-Black E. 86-85

L. klasse A
J;"nbria-BSM 73-65"eert 4-Braggarts 4 76-44

klasse A
S°emerang-Landgraaf 97-71"ftson-Jump.Giants 2 70-74

hklasse B
,eftlo Sp.-Patrick 2 83-52etemiUs 4-Heroes 87-42

{Ves■ J* divisie B
Spn-Braggarts 74-48S'ack E.-Voorburg 2 51-41£?aE.-Flash 64-46,!SC-Dragons 84-53

?aïon HoofdklasseSf°n.2-WSC2 63-39
33-74

t^feangsklasse B
rfê'-Attacus 62-38
ÜBC-Yellow Sox 57-54

Veklasse A
ö=nl0 sp.-Kepu st.2 17-72platos 2-Springf.2 70-27
Bdr|atics-Springf. 49-53
Uernerang-Landgraaf 59-35

Lj worstelen J
>aiter Utr.-Ol.Utr. 8-23

Smson 6-12S^ules 8-12g^ter 9-8
8-6

g^onKDO 8-6

S*serve klasseg 't-Utr.-01.Utr.
v,:K°m. 20-202'JeSt. 20-20

>son 5-7ofcules 6-7j'ympia 7-5oe Halter 6-4"«sonKDO 6-4

lj waterpolo J
.«ndscompetitie
S^en 2e klasse C'evo-Waranda 7-13
\_7v Arethusa 9-5. kf^-Amer 10-8

8-4
Uursehe-Donk Diana 9-12

feen 3e klasse F
7-6

I j^yade-Njord . 9-5
15-6
3-8fe-Argo 8-4

»^C-Dokkelaers 4-9
eSenwerp-Njord 14-9

tj^en Reserve 2e klasse C
j.föC 3-Merwede 2 5-11(?<-'« 2-MZPC 2 7-8
jj^Jijs3-Waranda 2 7-7"■2PC 2-PSV 3 10-7

b!?rietscompetitie
f*1"»* le klasse
ör|tfers-WZV 6-6
Tl.R?,tormvogel 6-5H^Vennen 13-2Hp'as-Njord2 11-8

yërave-Krabben 9-7

Psv? 2e klasse A

Vo9MSter 7"8
2 go2-Nayade 5-3Senwerp-HZPC p-1

s'h'JV 1* klasseMneWe-BZPC 3-10fe-HZPC 8-6: ö^^s-DEZV 7-3tgg-RZ 9-6

e"as-Aegir 12-4

fe?2e klasse A
He« eror>ymus 2 8-7

3-13
Ma^fn-M.Polo 12-2TW."Us-Stormvog.2 15-6S&2-WZV H-13

'«-Gorgo 5-6

fe'2e klasse B
2VH{_.mpo 6"8Thi. latella l-7
2epsafa;Glana 9-7Meri"Lutra 15-10&,2-PSV4 2-8tS2et2-Rüg 3. 18

Ct" Jeucd Bp^tnusa-TRB 8-7T^Y-Schelde 11-4

' 5-10
(- or„w0r„weip-HZPC 6-2

'go-Zeester 3-17

Helr^c,omPetitieKip? >e klasse
V

2
7E"f3 8-5nv-Zon2 8-3

fec3VV asse
15-5

Sl-r.!. ie-Ved onder 1« Jaar>C*ZPC 28-0
"a-^lana 4-9

2VH^"Glana 2-9n"zeps 1-11

H^jfjen gemengdMlï-X-MZPCB 5-7C A-RZL 12-4

lUPortschieten ]
W.Telf7vanche 831-828
«ulian_, r-Raak 835844sj>sser_,lntrum 833-847
Hojv'^f-Lambertus 831-845e"SVH 849-840
leLiasse A
Sb,?;de

nZün 826-825Hube"rB-R.Hood 834-830SVT,rt"sSVK 823-832SVH p ènfleld 829-823"Diana 816-830

,afse B
lamb^fParta 812-819. V"K o 2'2-M'ssers 3 798-813
bßaak.,r°S 825"8 nJfinsT eeuw 822-815
Sehu.t pke 827-818'U»ers-Sjeet2 811-816

62 806-8 Ur^VT2 669-821

O.d.Kamp-Juliana 2 812-822
Diana 2-O.Mert 813-813
RKWBCM-Palet 811-833
Sportschutt.-Reunie 2 815-813

2e klüsse A
Hubert.2-SVH 3 808-807
RWB-Hiltonneke 806-819
Heros 2-Fortuna 803-810
Missers 4-Merkelbeek 796-814
Brigid-Sjeet 3 806-781

2e klasse B
Rheing.-Brunssum 815-805
Centrum 2-Tjoba 818-811
L.Raak 3-Wapen 794-821
Treffers-SVE 815-811

2e klasse C
Treffers-Juliana 3 787-784
Franciscus-Heros 3 787-780
Robin H.2-J.Wayne 815-888
SVT3-Nova2 811-799
De Zon 2-Boekaniers 2 794-794

Phoenix-Schutters 2 808-814
Star Cl.-RKWBCM 2 818-801
Valk-Hu bertus 3 815-801
Missers 5-Hoensbr. 807-790
Stadion 2-Tjoba 2 , 787-794

lio kliisst* B
Reunie 3-Hofke 3 805-793
Palet2-SVT4 793-794
Leeuw 2-L.Raak 4 806-796
Hiltonneke 2-Raadh. 797-784
O.Rompe 2-Hattrick 2 789-789
SVK 3-Rheing.2 786-793

3eklasse C
R.Hood 3-Sportschutt.2

776-782
L.Enfield 2-Prins 3 798-790
Schachtw.-RWB 2 761-778
Centr.3-Keulsteeg 2 781-805

4e klasse A
Leeuw 3-Zon 3 792-794
SVE 2-Treffers 2 798-775
Fortuna 2-Brigid 3 795-782
O.Rompe3-Gl.Auf 2 782-568
Revanche 2-Hunter 807-767
-_. klssst' B
Schutters 3-Stadion 3 803-782
Merkelb.2-RKWBCM 3 799-770
Wapen 2-W.v.Nuth 763-769
Tjoba 3-O.d.Kamp 2 589-797

4e klasse C
Hoensbr.2-SVT 5 776-758
J.Wayne 2-Daltons 780-775
StarCl.2-Valk2 796-567
Emma 8.3-Vizier 2 773-797
Hofke 4-Rheing.3 794-755

5e klasse A
Keulst.3-O.Rompe4 785-747
Daltons 2-Sportschutt.3

782-753
RKWBCM 4-Star c1.3 762-754
..

Heerlense kampioenschap-
pen
Dames A-klasse
G.Bronzwaer 1106
A.Jutten 1055
H.vanRoosmalen 1055
Dames B-klasse
S.van Wageningen 1123
M.J. Onink 1041
Dames C-klasse
B.Debets 1040
S.Ploumen 1023
A.Benning 989
Dames D-klasse
C.Gerrist 1013
B.van Wageningen 975

Heren A-klasse
I.Lammerts 1205
H.Extra 1202
P.Lenders 1165
Heren B-klasse
C.Peters 1216
M.Hendnks 1128
U.Bock 1113
Heren C-klasse
R.van Dooren 1115
F.Dera 1087
R.van Roosmalen 1057
Heren D-klasse
P.Lechner . 1000
H.Brugmans 945
H.Leenders 925

Dubbel Dames A/B klasse
Jutten/v.Roosmalen 1542
S.van Wageningen/B.van Wa-
geningen 1416
Ploumen/Bronzwaer 1372
Dubbel Dames C/D klasse
Benning/Gerrist 1413

Dubbel Heren A/B klasse
Extra/Serruys 1617
Peters/v.Roosmalen 1534
Rekers/Raithel 1479
Dubbel Heren C/D klasse
van Dooren/Peters 1386
Palland/Lechner 1291
Golob/Ortmans ' 1241

All Events Dames
1 Heerlens kampioene A.Jut-
ten 2952 (gem. 184,5), 2.H.van
Roosmalen 2902 (gem. 181,4),
3.G.Bronzwaer 2870
(gem.179,4)

All Events Heren
1. Heerlens kampioen P.Len-
ders 3213 (gem.200.8). 2.l.Lam-
mertse 3177 (gem.198.6),
3.U.80ck 3153 (gem.197.1).

Hoogste Game Dames
B.Debets 250

Hoogste Game Heren
l.Lammertse 256

Heerlense Jeugdkampioen-
schappen
Junioren Jongens
H.Bakker 1849
R.Meyer 1567
Junioren Meisjes
C.Kieubers 1828
N.Dijkstra 1393
Aspiranten Jongens
R.Cremers 1259
R.Dijkstra 1168
R.Broek 1133
Aspiranten Meisjes
S.Brugmans 1339
L.Lingelhum 1023

Pupillen Jongens
K.Hendriks 618
K.Smeets 609
B.Hendriks 550

Pupillen Meisjes
S.Onink 635
V.Boeren 591'

Hoeve de Aar uitslagen
Dubbelleague
Pinhunters-Bellefleurs 3-1
Fantasie-Blind 4-0
Lablo's-Missers 0-4
Trekvog.-AncO 0-4
BZN-Optimisten 3-1
Volhouders-Kapelhof 1-3
TIK-Riefie 1-3
Lady's-WC 4-0

Kwartetten-league
Roda-Chipll 0--4
3+l-Ravan Plum 3-1
S'92-Ladies 0-4
Klim Bim-Marastima 0-4
Spoilers-Wigrut . 3-1
SOS-Obies l"3

BVH Dubbelleague
Hejo-Terminators 3-1
Brugm.Ass.-Stap In 1-3
No Spare-Octopussy 3-1
Teamwork-Cajo 1-2
Str.Force-VOG 4-C

BVH United Bears league
UD-Polar B. 0-4
lee 8.-Am.Cars 1-2
Uitstrijkers-Koala's 3-1
Kodiaks-UD 2 0-4

’ schaken^
KNSB-comDetiti->
Tweedeklasse C
Vianen-SMB 2 1-9
HWP 2-Eindhoven 2 4,5-5,5
Volmac 3-DD 2 6-4
Venlo-Ooievaar 4-6
Groothoofd-Pion 3,5-6,5

Derde klasse F
Charlois 2-Gess 4,5-3,5
HWP 3-Eindhoven 3 5-3
VSM-Stukkenjagers 2,5-5,5
Brunssum-Wolstad 5-3
DJC-Schaesberg 4-4

Promotieklasse
Voerendaal-DJC 2 5,5-2,5
Hoensbroek-Pionneke 3,5-4,5
Venlo 2-Reuver 4,5-3,5
Schaesberg 2-DJZ 5-3

Eerste klasse A
VSM 2-Kerkrade 4,5-3,5
Hoensbroek 3-Heerlen 3,5-4,5
Hoensbroek 2-Caissa 3,5-4,5
Schaesberg 3-Attaque 5,5-2,5

Eerste klasse B
Bergen-Venray ' 1,5-6,5
EWS-Blerickse SV 5-3
Gess 2-Venlo 3 5-3
Arx-Pionneke 2 5-3

’ dammen ]
KNDB-competitie
Eerste klasse A
CAB-PSV 7-13Damlust-TDV 6-14
De Vaste Zet-De Lier 9-11Bennekom-OG 8-12Excelsior-Schiedam 10-10
Noad-DES 6-14
Tweede klasse B
Gravenpolder 2-Dordrechtll-9PSV2-Asten 11.9
's Gravenpolder-DAVO2 12-8Tholen-DIOS 15.5Rosmalen-De Ridder 12-8
Schaesberg-Middelburg 9-11
Stand na tiende ronde
's Gravenpolder 19-132Rosmalen 18-122Middelburg 15-108Schaesberg 10-105
PSV 2 iO - 89DIOS 9- 100Dordrecht 9.99De Ridder 9.97DAVO 2 8-96
's Gravenpolder 2 7-83Tholen 4.93Asten 2-76..

..

f / tafeltennis i
Dames
Eredivisie
Amsterdam-Treffers 5-5
Wescon-HOI 1-9
Tweede divisie 3
Spaarne-Huizen 7-3
Twcnty-Belcrum 10-0
Ravensbos 2-Spaarne 5-5

Tweede divisie 4
Docos 2-Luto 5-5
Maastricht-DOV 5-5
Veldhoven-Kluis 6-4

Derde divisie 6
Docos 3-NSSS 1-9
Quick-Ravensbos 3 3-7
Veldhoven 2-HTC 7-3
Vierde divisie 4
Hotak3-Minor 5-5
Armada-Markiezaat 2 3-7
BlueStar2-JCV3 7-3

Heren
Eerste divisie 2
Kluis-FVT 6-4
Avanti-Pecos 2 7-3
Veldhoven-OKI 3-7

Tweede divisie 3
ZTTC-Pecos 3 6-4
Rijnsoever-SVE .5-5
Derde divisie 2
Play Fair-Maasrrieppers 3-7
Alkmaar-Megacles 7-3
Vitesse-ATC 5-5

Derde divisie 6
Swift 2-Hoonhorst 5-5
TTCV 2-Red Stars 2 6-4
Veldhoven 2-Sibbe 4-6

Vierde divisie 6
Bartok 2-Falco 8-2
DES-OKI4 6-4

/ biljartenl
District Z.Limburg
Drieb.A.
Modern 2-Maasband 7-0
Volksh.-Matchp. 2-5Luip-Schinnen 2-5
Tjoba-Modern I_6
Wolfrath-Keizer 2-5Societ.-Volksh.3 2-5
Drieb.B.
Kantje-N.Klossen 5-2
Waubach-Vink 5.9
OHVZ-Matchp.3 2-5
Catenaccio-Apollo 7-0Caramb.-DJB 0-7
Drieb.C.
OHVZ-Academie 2-5
Br.wapen-DJB . 2-5
Vink-Volksh. 5-2
Brunss.-BBC 2-5
St.Heerlen-Caramb. 3-4
DJB-VKC 2-5

Drieb.D.
Brunss.-Union 5-2
Cebusta-Treffers 5-2
Vink-Apollo 7-0
Caramb.-OHVZ 4-3
'tVen-Touche 0-7Br.wapen-Kantje 2-5

IA
BVG-Wolfrath 2-5Volksh.3-Born 5-2
Societ.2-Quick 7-0
Holtum-Societ. 5-2
1B
Ba vo-N.Klossen 3-4
Keizer-Schaesb. 1-6
Vr.kring-Carambool 2-5
Juliana-BBC 2-5
N.Klossen 2-St.Heerlen 5-2
IC
BCH-BBC 5-2
Kempke-Waubach 2-5
Volksh.-Schaesb. 2-5
2A
Tjoba-HGK 5-2
TIP-Statie 3.4
Stein-Wolfrath 3-4
Maasb.-Sanderb. ' 2-5
2B
Heukske-Wolfrath 0-7
Born-Wilza 5-2
Holtum-Benelux 7-0Tjoba-HGK 2-5
Tip-BVG 7-0
2C
N.Kloss.-Schaesb. 5-2
Br.wapen-VKC 2-5
BCH-Ransdaal 5-2
Klosje-Sibbe 7-0
Volksh.-BCV 5-2

2D
Butting-'t Ven 5-2
Hoefijzer-Schaesb. 7-0
L.Band-Maria Gew. 3-4
Vr.kring-Brunss. 7-0
Keizer-Eikenb. 2-5

2E
Apollo-Schaesb. 2-5
't Ven-L.Band 5-2
Z.B.Bock-Hofke 0-7
N.Kloss.-Hoefijzer 0-7
Matehp.-Juliana 0-7
L.Band-Matchp. 4-3

2F
Waubach-Z.B.Bock 5-2
'tKantje-OHVZ 2-5
Hoefijzer-ABC 5-2
Eendr.-Keizer 5-2
N.Kloss.-St.Hoger 6-1

3A
Holtum-Benelux 4-5
Societ.-Meers 7-2
Oase-Maasbn 9-01
Tjoba-Kempke 7-2
Jachth.-Wolfrath 7-2

3B
Modem-Tip 2-7
Eikenb.-HGK 5-4
Schin nen-Sanderb. 5-4
Statie-Tjoba 2-7
Oase-Volksh. 7.2
Oase-Tjoba 9-0

3C
Weustenr.-ABP 4-5
Sibbe-St.Heerlen 2-7
St.Hoger-Klosje 9-0
Juliana-DJB 2-7
Ei_?hagen-Academie 5-4

3D
Hoike-DJB 5-4
Irene-Treffers 4-5
BBC-Butting 2-7

4A
Eikenb.-Born 4-5
Kempke-Statie 2-7
Wolfrath-Heukske 7-2
Nestje-BVG 2-7
Luip-Oase 7-2

4B
Quick-Maasband 2-7
Lindenh.-Kempke 7-2
Modern-Tjoba 0-9
Eikenb.-Luip 7-2
Heukske-Stadion 7-2

4c
Bavo-Matchp. 6-3
L.band-Br. wapen 9-0
BCH-Keizer 7-2
BCV-N.Kloss. 7-2
Beatrix-St.Hoger 5-4

4D
N.Kloss.-BCH 9-0
Eendr.-Waubach 0-9
Eikhagen-Beatrix 7-2
DJB-Hoefijzer 7-2
Academie-Keizer 7-2

4E
Apollo-'tVen 1-8
N.Kloss.-Matchp. 2-7
Butting-Maria Gew. 7-2
Vr.kring-DJB 5-4
Caramb.-Eikhagen 6-3

5A
Kempke-Tjoba 7-2
Tip-Oase 4-5
Stadion-Gona 9-0
Holtum-Volksh. 7-2
Heukske-Sanderb. 0-9
Stein-Modern 7-2

5B
Caramb.-Eikenb. 5-4
Oase-Klosje 4-5
Br.wapen-Bavo 2-7
Kempke-Volksh. 4-5
Heukske-Sanderb. 0-9
Stein-Modern 7-2

5B
Caramb.-Eikenb. 5-4
Oase-Klosje 4-5
Br.wapen-Bavo 2-7
Kempke-Volksh. 4-5
Heukske-Lindenh. 2-7

5C
Eikhagen-lrene 5-4
Maria Gew.-Beatrix 5-4
Sibbe-DJB 2-7
Caramb.-Brunss. 5-4
N.Kloss.lO-Hoefijzer 0-9

District Maastricht
CIA
Heer-Noorbeek 5-2
BCM-Berceuse 1-6
O.d.Klos-Sjaan 0-7

Cl-B
Heer 2-Ulestr.2 5-2
Vr.kring-O.d.Klos 3 5-2
OO Heer-O.d.Klos 2 _-5
C2-A
MBV-Ridder 4-3
DAS-Keer 4.3Bunde-KOT 2 2-5
Banholt-Geertr.2 5-2Ulestr.3-o.d.Klos 5 2-5
C2-B
A.Raak-Noorb.2 3-4Kot 3-Eijsden 0-7Geertr.-Gerlach 5-2O.d.Klos 4-Banholt 2 3-4Vilt-Diekske 5-2
C2-C
Heer 4-MBV 3 7-0
BAM-DAS 2 4-3
Keizer 2-00 Itteren 2-5
Ketsers-Heukske 2-5
OO Heer 2-Ulestr.4 7-0
C2-D
Heugem-MBV 2 3-4
OO Itteren 2-Keizer 3 1-6
Berceuse 2-Vr.kring 2 2-5
Nazareth-Sjaan 2 0-7Wolder-Rheing.2 6-1
C2-E
Keer 2-Ketsers 2 4.3BAM 2-Berceuse 3 0-7A.Wolder-Bunde 2 5-2Vohere-Sabena 4 3Victone-DOT 5 o
C3-A
Borgharen-Duuker 0-9
Wolder 2-A.Wolder 2 4-5
Oost-Eijsden 2 7-2Bookv.-OO Itteren 3 9-0Rheing.3-B'HomeJ. 5-4
C3-B
Geulle-Rheing.4 4-5MBV4-Dot 2 7-2
Nazareth 2-800kv.2 7-2
Berceuse 4-Eendr.2 4-5A.Wolder 3-DAS 3 7-2
Volière 2-BAM 3 5-4
C3-C
Banholt 3-O.d.Klos 6 2-7
OO heer 3-Concordia 5-4Eendr.-Mergell. 4-5Kl.Vier2-KOT4 9-0Eijsden 2-Sjaan 3 9-0
C4-A
W.v.Berg-Noorb.4 7-2
Geertr.3-Rheing.s 4-5
Heugem 2-Haverp.2 5-4
KOT 5-A.Raak 2 2-7
Kl.Vier 3-Concordia 2 7-2
Oost 2-Diekske 2 2-7
C4-B
Rheing.6-Sabena 2 5-4
Heukske 2-Victorie 2 8-1
BAM 5-DAS 4 3-6
Duuker 2-Vr.kring 3 7-2
Haverp.3-00 Heer 4 5-4
Nazareth 3-800kv.3 4-5
C4-C
Wolder 3-Nazareth 4 7-2
800kv.4-Ketsers 3 5-4
BAM 4-A.Wolder 4 7-2
Borgharen 2-BCM 2 2-7
DAS 5-DOT 3 2-7
Ridder 2-Heukske 3 5-4
C4-D
Berceuse 5-Eijsden 3 2-7
Dot 4-Heer 5 9-0
O.d.Klos 7-d.Duuker 3 7-2
Noorbeek 3-Geertr.4 4-5

C5-A
Eijsden 4-Keizer 4 2-7
Kot 6-Ulestr.s 5-4
Eijsden 4-Oost4 7-2
Diekske 3-Nazareth 5 5-4
Vilt 2-MBV 5 2-7

C5-B
Concordia 3-Eijsden 3 7-2
Mergelland 2-00 Heer 5 7-2
Ketsers 4-Berceuse 6 2-7
St.Geertr.s-Kl.Vier 4 2-7
Vr.kring4-Noorb.s 4-5

Driebanden-A
BCM-W.v.Berg 2 0-7
MBV-Vr.kring 5-2
OO Heer-Eysden 2 6-1
Oost-Noorb. 7-0

Driebanden-B
Rheing.-Sjaan 5-2
Keizer-MBV2 2-5
Nazareth-Heukske2 5-2
W.v.Berg-BCM 2 3-4
Voliere-Kot 4-3

Driebanden-C
Vr.kring 2-DAS 2-5
MBV 3-Keizer 2 2-5
B'homeJ.-Rheing.2 3-4
Ulestr.-Heer 3-4

/ zaalvoetbal}
le klas A
Dousberg 2-Tunnel 6-2
Pottebr.-Delta 1-4
Gulpen-Flaterke 3-2
Company S.-Wiegert 8-3
UpQuelle-Br.wapen 9-3
Kanaries-Erka P. 1-2

leklas B
Hadow-Theunissen 2-4
Soleil-Egor 2 3-1
Bouwkomp.2-Joffer 4-1
Quelle-Kolonia 2-7Marathon-Cosmos 2 4-1
Meetp.-Vissers A. 5-2

le klas C
Meetp.2-Wagter Wef. 6-4
Soleil 2-SZV 2 2-2
Bouwkomp.3-v.d.Venne 0-2
Tukcon-PSM 0-0
Roerm.3-Phoenix 2-12

2e klas A
Gulpen 2-Kaanen 4-4
Filmcl.2-Sjork 5-5
Vici-Bastings 3 3-1
Flaterke 2-Maasvog. 0-2
Pottemen.-T1874 1-1

2e klas B
Boheme-H.Anders 2 3-4
Sjefke-Billy B. 4-6
Pottebr,2-Kilo 3-7
Diekske-Bastings 4 4-1
Up Quelle 2-Maasvog.2 2-1

2e klas C
Laumen 2-Brikske 2 2-2
Rood Wit 2-Theunissen 2 4-5Filmcl.3-Marebos 2-3
Sportcl.2-Hadow2 1-2
Brunss.3-Vaals 2 0-3
Postw.-Vissers 2 4-3
2e klas D
Egor3-Brikske3 6-4
Rood Wit-Reneman 2 2-1
Vaals 3-Eendr. 6-1
DWS Boys-Laumen 3 2-0
Brunss.4-Cosmos 3 5-4
Hadow 3-Soleil 3 4-3

2e klas E
Zwaluw-Geleen 2 1-2
Makassar-Zw.Schaap 4-0
Bom-Family B. 12-2
AEV.lntern.-Bouwkomp.4 6-5
Jabeek 2-Phoenix 2 3-7

2e klas F
Hanckm.-Jabeek 8-8
v.d.Venne 2-Geleen 4-5
Adveo-Laumen 4 5-3
Oberje-Groen Wit 1-20
SZV 3-Puth 3-2

3e klas A
Sport 2-Pottebrek.3 3-11
Sjefke 2-Sjotter 3-2
Delta 3-Eijsden 2 2-2
Vrecan-Wiegert 2 8-0
AVS-B.Stap In 4 10-3
H.Anders 3-Br.wapen 2 5-1

3e klas B
Sport 3-Sjotter 2 3-8
Filmcl.4-Bovens 4-4
Delta4-Kilo2 6-1
Eijsden 3-HAnders 4 2-3

3e klas C
Sport 4-Willem 12 3-7
MVV-Pottebrek.s 4-1
Sjotter 3-Company St.2 2-7
Colson-DBSV 4-6
Up Quelle 3-Keer 2 4-3
Eijsden 4-Yerna 3 4-4

3e klas D
DBSV 2-Mattini B. 3-7
Tunnel 2-Flaterke 3 5-5
Eijsden 5-Vrecan 2 4-4
Up Quelle 4-Willem I . 1-2
Sjotter4-H.Anders 5 4-2

3e klas E
B.Stap In 2-Sjotter 5 1-3
Tunnel 3-Volière 0-19
Maasb.-Hermsen 2 4-3
Colson 2-Tornado B 2-12
Kanaries 2-Eijsden 6 3-5
Bohème 2-Erka P. 2 2-5

3e klas F
B.Stap In 3-Sjotter 6 13-5
Maasb.2-Vici2 1-14
Boemerang-Tornado 2 9-7
Volière 2-Sunshine Z. gest. 0-0
3e klas G
Kolonia 2-Hadow 4 10-0
Vissers 3-Reneman 3 2-3
Varenbeuk-Eendr.2 1-4
H'heide-Fortuna 4-2

3e klas H
WDZ 2-H'heide 2 3-2
Varenbeuk 2-Kolonia 3 9-2
Filmcl.s-Sportcl.3 4-4

3e klas I
Laumen 6-Jessica B. 3-3
Soleil 5-Varenb.3 1-2
Theunissen 3-Joffer 2 1-1
Cosmos 4-Fortuna 3 1-3
Holz 2-Driessen B. 3-7
Paco-Kolonia 4 6-7

3e klas J
Kolonia 5-Holz 3 3-5
Rood w.3-Reneman 4 5-4
Laumen 7-WDZ 4-10
Kolonia 6-Driessen 8.2 2-5

3e klas K
Geleen 3-Wierts 4 4-3
Adveo 2-Tukcon 2 3-1
Makassar 2-Aztecs 7-4
v.d.Venne 3-Oberje 2 5-1
Likopa 2-Puth 2 4-4

3e klas L
Adveo 3-Brunssum 5 2-1
Tukcon 4-Egor 4 3-4
Bom 3-Keigel 2 0-8
DWC-Bouwkomp.s .0-5
v.d:Venne 4-Zwaluw 2 3-1

3e klas M
Tukcon 3-AEV Intern.2 1-9
Makassar 3-Zw.Schaap 2 1-3
Bizzie 8.-Puth 3 5-2'
SZV4-Adveo4 1-2
Postw.2-Phoenix 3 2-1
3e klas N
Groen w.3-Beek 5-3
Puth 4-Zw.Schaap 3 8-4
Marebos 2-Keigel 3 1-1
Egor 5-Bouwkomp.6 9-6
Postw.3-Meetp.3 2-3
3e klas O
Jabeek 3-Beek 2 5-2
Bouwkomp.7-Zw.Schaap 4 0-2
Novus-Hanckmann 2 2-2

Dames Zuid
Hadow-Zw.Schaap 10-0
Geleen-PSM 2-2
Filmcl.-Meetp. 1-4
SZV-Jabeek 14-0

Uitslagen zaalvoetbal Mid-
den-Limburg:
Eerste klasse d:
MVC-Lasco Weert 3-5
Hornerhof-Perey 2 2-4
Kesjotje-ZVV Wierts 2 4-1
Inter-Peters 2 2-4
Roermond 4-Gastronoom 3-4
Tweede klasse G:
Lasco 2-Altw'heide 3 3-1
Bremboys-Heel 2 4-2
Riva 2-Kesjotje 2 4-4
't Haofke 2-Perey 3 6-0
Roermond 5-Spee 2 8-2
Hercules-DESM 2 2-1
Tweede klasse H:
Peters 3-Knipuigske 2-5
Amicitia 2-Vesta 1-5
Nederweert 2-Altw'heide 2 1-1
Kesjotje 3-Tornado 2-2
v.Seggelen-Riva 3-5
DESM-Nederweert 2 4-2
Derde klasse P:
Peters 4-Altw'heide 4 1-20
WillieBar-Nederweert 3 3-2
Vesta 2-Hercules 2 2-6
Gastronoom 2-St.O'berg 6-2
Derde klasse Q:
Brevendia-Roermond 7 4-4
Vesta 3-Hercules 3 1 -4
Nederweert 4-SVH 2-6
Altw'heide 5-Neeritter 4 4-0
Derde klasse P:
FC oda 2-Roermond 8 6-3
Altw'heide 6-Willie Bar 3 3-4
Spee 3-DESM3 7-2
Derde klasse S:
Heel3-Hornerhof2 2-4
Fermonia 2-Juliana 2-0
Tornado 2-Roermond 6 2-1

Derde klasse T:
Lasco 3-SBC 13-0
Heiputters 2-Amicitia 3 3-5
Knipuigske 2-Wierts 3 2-11
Juliana 2-Altw'heide 7 1-6

Derde klasse U:
Perey 4-Amicitia 4 1-1
Brevendia 3-Hornerhof3 2-0
01ympus3-Hakkie 3-8

1 I tafelvoetbal ]
Ere-afdeling
Hakkers-Victoria 7-1
Scory b.-Zw.Ridders 8-0
Waardh.b.-Karrewiel 2-6
Smidter b.-Hakkers 2 4-4
StarCl.-Liewke 4-4
Boskab.-Wien 8-0

Overgangsklasse A
Verdw.Viss.2-Angelina b. 2-6
Miranda-Smidter b.2 3-5
Gogh-Heer 8-0
Loontjens-Beat b. 8-0
Millen-Bl.Wit 7-1
Overgangsklasse B
DAT b.-Hoeskamer 4-2
Wien 2-Cramignon 6-2
Ouwe Mert-Keulen 4-4
Hook-Verdw.Viss. 8-0
Hubetsy b.-Heide 3-5
le klasse A
Koningswink.-StarCl.2 1-7Bissjop-Singel 8-0
Cramignon 2-Camontagne b.

5-3
Pitsers-Jokers 4-4
Barney b.-Maarland 4-4
le klasse B
Connection-Survivors 0-8
O.Eysden-Borgharcn 5-3
Dolomiet-Waardh.b.2 6-2
Auwt Aelse-Koningswink.2 7-1
Sjteiweg-Heukske 5-3

le klasse C
Poart-Eagles 4-4
Heukske 2-Schachtwiel 0-8
Leeuwenh.-O.Mert 2 8-0
Drop Inn-Hakkers 3 4-4
Mariaveld-Hoekje 3-5

2e klasse A
Uiver-Da Capo 4-4
Oldlnn-StarCl.3 8-0
Cramingnon 3-Smeed 2-6
Duuker-Sjteiweg 2 7-1
Gigi g.-O.Eysden 2 4-4

2e klasse B
Smeed 2-Herli 6-2
Bl.Wit2-Cramignon4 4-4
Heer 2-Dolomiet 2 6-2
Crazy Pie-DAT b.2 4-4
Liewke 2-Bissjop 2 3-5

2e klasse C
Bekker-Servaas 2-6
Bl.Wit3-Gogh2 0-8
Karrewiel 2-Connection 2 8-0
Spoorz.-Beckerke 8-0
Eykenboom-Miranda 2 5-3
2eklasse D
Suestra-Jojo b. 3-5
Wien 3-Prins Hendrik 5-3
Karrew.3-Leeuwenh.2 2-6
Angelina b.2-C.Corner 0-8
Tamboer-Meetpoint 4-4

2e klasse E
Orunjeboom-Muecherveld 1-7
Heide 2-Koom Erin 6-2
Keulen 2-Karrewiel 4 7-1
Fun b.-Suestra 2 6-2

Zuidoost Hoek
Hoofklasse
Berbz.b.-O.Schandelen 4-4
Scherp V.-Brouwk. 5-3
Olympia-Nieuwenh. 2-6
Smile b.-Poortje 2-6
Eck-Petit b. 0-8
Corner-Kloppers 3-5

le klasse A
Bergschot-Eck 2 6-2
Graefke-Trappedoelies 1-7
Mergell.b.-Zoefjes 4-4
Berbz.b.2-Stampers 3-5
Galouppe-Zinkviulke 2-6

le klasse B
Oude Heide-Torero 4-4
Meppers-Corner 2 6-2
Nijswiller2-Stalletje 5-3
Pipo b.-Watertoren 4-4
Vogelzank-Kickereck 6-2

2e klasse A
Nij_willer2-Mechel 6-2
Oriënt b.-Brugske 2 3-5
Joy-Zoefjes 2 1-7
Leeuw-Scherp Vor 2 2-6
O.Bocholtz-Sluipers 6-2

2e klasse B
Stampers 2-Paniekzaaiers 8-0
Poortje 3-Centraal 2-6
Striegiezer-Molen 2 8-0
Torero 2-Pipo b.2 6-2
2e klasse C
Molen-Veldhof 6-2
Poortje 2-Hopel 8-0
Olympia 2-Bergschot 2 8-0
Brouwersw.-Bergz.b.3 7-1

2e klasse D
Watertoren 2-Geulke 0-8
Petit b.2-01ympia 3 8-0
Pipo b.3-Smile b.2 0-8

/ zaalhandbal^
Dames P.K.
Blerick-Polaris 8-8
Maasbr.-Born 5-4
Gemini-Loreal 2 14-11

IA
Eksplosion-Br.Sport 10-11
Patr.-Eksplosion 9-11
Br.Sport-Loreal 3 19-2
SVM2-GHC2 13-18
HVN/DES-Sittardia 3 12-3
HVN/DES-Ospel 5-0

1B
Sibbe-BDC 12-12
Vilt-Caesar2 9-10
ESC-Marsma 13-5
Jasons-Gulpen 11-13
Marsna-BDC 6-6
2A
Blerick 2-SVVH 7-11
HVN/DES2-HBS 6-21
Posterh.2-Wittenh. 30-6
Swift 2-Rapiditas 2 16-11

2B
Merefeldia 2-IVS 2 15-11
Posterh.3-Linne 5-0
Sittardia 4-Swift 3 12-11
Stramproy-Breet.Sp.3 11-9
NOAV 2-Maasbr.2 11-12
Rapiditas 3-Leudal 2 5-6

2C
Bom 2-Brunss. 15-21
ESC 2-Gemini 2 9-7
Heerlen 2-Bl.Wit 2 6-9
Zw.Wit-Caesar 3 12-4
JVS-Sittardia 5 ' 12-4

2D
Selpa M.-Heerlen 16-8
Adio-Olympia 2 7-7
Polaris 2-Juliana 8-14
Vebios-Esia 8-13
BDC 2-BeQuick 4-12

J.P.K.
Blerick-Sittardia 9-15
Margr.-Rapiditas 0-10
Minor-Polaris 13-11
Rapiditas-ESC 12-5

Heren P.K.
Polaris-Caesar 2 18-12
Zw.Wit-Vesta 22-1S
ATSV-Ospel 20-25
Gemini-Loreal 2 18-18
Polaris-Bevo2 20-18

IA
Blerick 2-Br.Sport 2 19-20
Wittenh.-Merefeldia 14-26
Swift 2-DES 13-2C
Hercules-Br.Sport 12-11
1B
Heerlen-Olympia 17 -1f
Minor-BDC 23-2-
Zw.Wit 2-Kerkrade 2 29-15
2A
Blerick 3-GHC 13-19
VIOS2-HBS2 28-18
Br.Sport 2-Bevo 3 21-21
Merefeldia 2-Stramproy 23-21
Rapiditas 2-Popeye 20-16
2B
V+L3-Manual2 5-0Vesta*2-Sittardia3 9-29
2C.
SVM 2-ESC 20-14
Posterholt-RapFditas 2 9-24
Gemini 2-Wijnandia 17-23
2D
BeQuick-Polaris 2 19-18
Heerlen 2-Gulpen 14-19
Marsna-Kerkrade 3 17-17
ATSV2-BDC2 23-15

I _P K
V +L2-Leudal 17-14
NOAV-Herten 5-0
Loreal-Blerick 2 13-6
Rapiditas-Br.Sport 25-21
Leudal-Blerick 2 22-18
Rapiditas-Bl.Wit 17-15

District Zuid Limburg
Dames
Hoofdklasse
Jokers 2-Volharding 3-2
Fiscus-Dovóc 3-2
BSV-Furos 0-3
Dynamic 2-Elsloo nos
VCH 4-Geevers 2 3-0
Muvoc-Avoc 3-1

le klasse A
Jokers 3-Sitt.2 0-3
Elan-Heeg 0-3
BSV '2-Furos 2 3-C
Vluco-Voerend.2 3-C
Spartak-Sjoahn 3-1

le klasse B
Jokers 4-Sitt.3 1-ï
Rapid 3-Avanti 2-;
Grovoc-NAC 2-:
Dynamic 3-Geevers 4 0-i
Helpoort-Fiscus 2 3-:

2e klasse A
M.Maluku-Heeg2 3-0
Elan 2-Dovoc 2 2-3
Grovoc3-AMVJ 1-3
Avoc 3-Sport/Spel 3-0

2e klasse B
Grovoc 2-Nivoc 3-0
NAC2-SEC2 0-3
Jokers 5-Heeg 3 3-0
Rapid 4-Avoc 2 1-3

Heren
Beker
Sitt.-Helpoort 3-1
AMVJ-VCV 1-3

Promotieklasse
Jokers-Sitt.2 3-2
Geevers 2-Avanti 3-0
Helpoort-Furos 1-3
Vluco-Voerend. 2-3
VCH2-SEC 3-1
Muvoc-SEC 2 3-2

le klasse A
Geevers 3-Dovoc 3-1
Vluco 2-Fiscus 3 3-1
VCH4-Fiscus2 3-1

le klasse. B
Jokers 2-Heeg 3-1
Geevers 4-Avanti 2 0-3
Rapid 2-AMVJ 2 2-3
Avoc-SEC3 3-1
Elsloo-Fiscus 3-0

2e klasse A
Elsloo 2-SporfSpel 2 3-0
Sport/Spel 2-Volhard. 3-1
Geevers 5-Dovoc 2 3-1
BSV-Furos 2 3-1
Vluco 3-Spartak 1-3
Elsloo 2-Sjoahn 2 3-0

2e klasse B
Jokers 3-Sitt.3 3-0
Geevers 6-Avanti 3 3-0
VVS-Nivoc 3-1
Mavoc-Spartak 2 3-0
Muvoc 2-Fiscus 4 3-0

2e klasse C
Elan-Phoenix 3-2
Jokers 4-Volharding 2 3-0
VCH 6-SEC 4 3-2
Heipoort3-Avoc 2 3-1
3e klasse A
PPT-Sitt.4 3-0
VVS 2-Sport/Spel 3 3-1
VCH7-SECS 3-1

3e klasse B
Jokers 5-Heeg 2 0-3
Rapid 4-NAC 3-0
VCHB-Avoc4 3-1
Phoenix 2-Avoc 3 0-3

Jeugdkompetitie
MA 1
Rapid-Geevers 1-3
VCH-Sittardia 1-3
BSV-Avanti 2-3

'MA 2
1 Heeg-Sittardia 2 3-0
Furos-Blok 3-0

MB 1
VCH 2-Geevers 2 2^3

! Jokers-Sittardia 3 0-3
_

Rapid 2-SEC 3-0
;
MB2
Grovoc-Dovoc 1-3, Vluco-WS 1-3
Elan-Sittardia 4 0-3
!
! JA
! AMVJ-VCV 3-0
) Vluco-Sittardia 3-1

JB 1 "*s-

1 Geevers-Rapid 3-0■ Furos-SEC 0-3
►
t JB2
i Heeg2-Elan 3-2

Geevers 2-Avanti 3-0
WS-Elsloo 3-2
JC

i Jokers-Heeg " 3-0
Sittardia-Elan 3-0
Furos-VCVj 0-3
Geevers-Avanti 2-3

I jeugddivisie
IGazellen-Blerick 7-12, Sittardia-Kerkrade 15-20. Bevo-V&L 16-19

Stand:
V&L 11-15
Blerick 12-15. Kerkrade* 10-11, Esca 11-11

l DVC 10-10
■ Bevo 11-10

Sittardia 12- 8
Gazellen 13- 8

y^^^S!/!»^
! Ereklasse
! BVO-Heukske 5-1

Pint-Chevremont 3-3
Brand Tav.-BYE 4-2

i Maasgolf-SNA 5-1
) Hollandia-Maasvallei 3-3
1
> Stand

Maasgolf 17-29
Branti Taveerne 17-24

! Chèvremont 17-23
) SNA 17-22
i Pint 17-19
1 Maasvallei 17-15
1 BVO 17-12
BYE 17-11
Hollandia 17-10

) Heukske 17-5
>
) Nacomp.Distr.Bekerwinn.
I Leike-Olympia 4-2

BVO 2-Montfort 2-4
>
>

' District Oude Mijnstreek
Hoofdklasse

I BGK-Stern 3-5
[ Pint 2-Berg.Balke 4-4

Hanneman-OBK 5-3
Eikske-Pumpje 1-7

; Chèvremont 2-Olympia 4-4

le klasse
1 Sjörk-A.g.Kirk 4-4
1 Olympia 2-Hanneman 2 3-5

Chevrem.3-Pint3 3-5
G.Leeuw-Tolhoes 3-5
Berg.Balke2-Gr.Dal 3-5

2e klasse
Pumpje 2-G.Leeuw 2 5-3
OBK2-Eikske2 6-2
Bocholtz-Pint 4 2-6

I A.g.Kirk 2-Trefpunt 4-4
Gr.Dal 2-Monument 5-3

3e klasse
| Tolhoes 2-Gr.Dal 5-3
I Gaat-Voelender 3-5

Pumpje 3-Cosy Corner 3-5, OBK3-Sjörk2 4-4

4e klasse
Döpgere-Eikske 3 5-3
Höfke-G.Leeuw 3 0-8
Berg.Balke 3-Hannem.3 3-5, Stern 2-C.Corner 2 5-3

* 5C R.-ÜSNÉ.! Cosy Corner 3-OBKK 4 3-5

' O.Schaesb.-Auwe Maat 4-4
1 Voelender2-Höfke 2 4-4

Gr.Dal 4-Döpgere 2 6-2
Pint 6-Singel 2 5-3

i
1 Pumpje 17-26
) Olympia 17-25
) Berg.Balke 17-23
1 Eikske 17-19

Chèvremont 2 17-16
Pint 2 17-15

_
BGK 17-13

3 Stern 17-12
3 Hanneman 17-11
3 OBK 17-10
1

le klasse
Groene Dal 17-28

) Tolhoes 17-23
[ Chèvremont 3 17-22
j Pint 3 17-17
) Berg.Balke 2 17-17

Olympia 2 17-15
Hanneman 2 17-14

i Gouden Leeuw 17-13, Sjörk 17-11
j A.Gen Kirk 17-10

2e klasse
Groene Dal 2 17-32
OBK 2 17-29

I Pumpje 2 17-25
i Gouden Leeuw 2 17-23

Pint 4 17-13
Bocholtz 17-12, A gen Kirk 2 17-12

jTrefpunt 17-12
t Eikske 2 17-9
[ Monument 17-3

i 3e klasse
Cosy Corner 15-30
Voelender 15-21
Tolhoes 2 15-17
Sjutt 15-16
OBK 3 15-14
Op't Gaat 15-12
Pumpje 3 15-11
Groene Dal 3 16-11

t Sjork2 15-4

l 4e klasse
j Gouden Leeuw 3 16-28

Cosy Corner 2 16-23
Pint 5 16-23

) Döpgere 16-21
[ Stern 2 16-21

Berg.Balke 3 16-13
| Eikske3 17-12
[ Hanneman 3 16-7
) Höfke 16-0

Singel uit comp. 9-6

I 5eklasse
) Oud Schaesberg 17-30
I Groene Dal 4 17-27
i Döpgere 2 17-20, Voelender 2 17-19

OBK 17-18
Pint 6 17-17, Höfke 2 17-16

J Singel 2 17-13
> Auwe Maat 17-8

' Cosy Corner 3 17-2

Oude Mijnstreek

" le klasse Groene Dal
2e klasse Groene Dal 2
3e klasse Cosy Corner
4e klasse Gouden Leeuw 3
5e klasse Oud Schaesberg

/ poolbiljarten J
Uitslagen 8e finales beker-
competitie
Boereslot-Spoorzicht 10-22

ILe Duc-Landgr. 19-13
I Huizinga-Schachtw. 11-21
! Lout.Kab.-Tunnelb. 8-24

Keizer-Brandw. 13-19
Eykenb.-Picasso 5-27

I Ziejsp.-Koetsjh. 8-24» Vink-O.Herbergh 18-14

Hoofdklasse A
I Stift-Blaakven 2-4
1 Roggel-Vr.kring 4-2
) Boekoel-Paerdstal 5-1

Montfort-Odilia 6-0
Montf.2-Boekoel 4-2
i
! Hoofdklasse B
I Joppe-Grathem 4-2

Nunhem-Herkenb. 2-4
L.Band-M'beek 4-2

) Thorn-Ovu2 ■ 4-2
l Ovu-DLV 6-0

le klasse A
Wessem-Intemos 6-0
M'beek 2-L.Band 2 6-0
Blaakven 2-Roggel 2 4-2
Grathem 2-d.Hoek 0-6
Hapje-Maneslust 2-4

le klasse B
de Ster-Volharding 4-2
Taverne-Beegden 0-6
Swalmen-Roermond 2-4
Ovu 3-Veldpoort 6-0
Boekoel 2-Walhalla 6-0

2e klasse A
Joppe2-Odilia2 8-0
Robic-Wessem 2 6-2
Beegden 2-Ona 4-4
Top-Crescendo 3-5
Maasbr.-Montfort3 8-0
2e klasse B
Tramhalte-Ramona 2-6
Meijel-Klumpke 2-6
Vr.kring 2-Ketelbink 2-6
Baexem-Riddershof 2-6
Stevel-Allerhand 8-0
2eklasse C
Manesl.2-Thorn 2 4-4
Carambola-Karot 0-8
Prairie-Walhalla 2 6-2
Veldp.2-Leveroy 8-0
d.Hoek 2-DDD 5-3

’ beugelen J|
Beugeluitslagen district zuid:
Hoofdklasse:
Kessenich-Molenbeersel 3-3
Roermond-Beek 2-4
Neer-Voorshoven 3-3
Leveroy-Stramproy 2-4
Ell-Bree 2-4
Grathem-Ospel 2-4
Eerste klass:
Neer 2-Voorshoven 2 5-1
Geistingen-Ospel 2 3-3
Heythuysen-Stramprr/y 2 5-1
Neer 2-Voorshoven 3 5-1
Hunsel-Ell 2 3-3

Tweede klasse :
Baexem 2-Beek 2 3-3
Kessenich 2-Molenb. 2 4-2
Geistingen 2-Ospel 3 3-3
Meeywen-Bree 3-3
Grathem 2-£)spel 3 2-4

Derde klasse:
Neer 4-Voorshoven 4 4-2
Heythuysen 3-Leveroy 2 2-4
Roermond 2-Beek 3 3-3
Roermond 2-Beek 4 4-2
Kessencih 3-Molenb. 3 3-3

f I damesvoetbal J
Hoofdklasse Dames
Celeritas -Braakhuizen 0- 1
Leveroy -Woenselse B. 0- 0
SET-KFC 1- 1
GDA-NEC 5- 0
VOW -Den Dungen 0- 2
Oliveo-Bavel 4- 5
Stand:
Den Dungen 15-30
KFC 17-22
Bavel 17-21
GDA 16-19
SET 16-18
NEC 15-17
Oliveo 15-13
Braakhuizen 15-12
Celeritas 15-12
Woenselse B. 16-10
Leveroy 15-9
VOW 16- 5

DAMES INTERREGIONAAL
Herptse B. -SSS 18 3- 0
Herpinia -ODC 1- 2
Nooit Gedacht-Pr. Ire- 1- 2
ne
Hulsel -WVV '28 0- 0
Twinkle St. -Hurwenen 1- 0
NOAD-BSC 3- 1

Stand:
ODC 16-28
BSC 16-22
Herptse B. 14-19
Pr. Irene 16-19
NOAD 15-18
Hulsel - 15-17
Herpinia 15-14
SSS 18 14-13
Hurwenen 16-11
WVV'2B 16-11
Nooit Gedacht 16- 8
Twinkle St. 15- 4

Dames le Klasse Zuid
Heksenberg -Sportclub 1- 1
Leveroy 2 -Nyswiller 0- 1
Susteren-SVH 1- 3
Linne -Heilust 0- 8
De Leeuw -Keer 2- 0
Stand:
De Leeuw 12-19
Nyswiller 13-19
Heksenberg- 10-17
Keer 12-16
Rapid 12-14
Sportclub 13-13
Heilust 11-12
Leveroy 2 13- 8
Susteren 13- 6
SVH 12- 5
Linne 13- 5

Dames le Klasse Noord
Merefeldia -Wittenh. 1- 2
America-RKDEV 0- 5
Venray -RKMSV 3- 0
RKHVC-Brevendia 2- 0
Reuver -Quick B. 2- 4
Bevo-MVC 1- 4
Stand:
Sjuick B. 14-25
Venray 14-24
RKHVC 15-24
RKDEV 13-17
Brevendia 14-17
RKMSV 14-17
America 13-12
Merefeldia 14-10
Reuver 13- 9
Wittenh. 14- 6
MVC 14- 5
Bevo 14- 0
'Dames 2e Klasse Zuid
RKVCL-WDZ 2- 3
Klimmania -Leonidas 1- 0
Haanrade -Egge 0- 7
Treebeek -Weltania 1- 1
Stand:
DBSV 12-20
Klimmania 13-18
Egge 13-17
RKVCL 12-15
WDZ 11-15
Weltania 12-11
Treebeek 11-10
Leonidas 12- 9
Coriovallum 11- 7
Geulscheß. 11- 7
Haanrade 12- 1
Dames 2e Klasse Midden
De Ster -Slekker B. 2- 0
KOC-Vesta 1- 1
RKVB-Sittard 5- 0
Helden -Mariarade 1- 1
Stand-
De Ster 9-16
RKVB 12-16
KOC 10-15
Vesta 10-12i
Helden 10- 9
Sittard 11- 8
OVCS 10- 7
Slekker B. 10- 6
Almania 8- 6
Mariarade 8- 3
Dames 2e Klasse Noord
Blerick-SSS 2 1- 1
Sparta-Helden 2 3- 0
Resiu -HRC 0- 3
Steyl-Roggel 4- 0
Egchel-KVC 1- 0
Melderslo -Swolgense 0- 3
B.
Stand:
HRC 14-22
Steyl 12-19
Swolgense B. 14-17

Sparta 14-17
SSS 2 . 13-16
Resia 14-15
Blerick 12-14
Roggel 13-10
Helden 2 14-10
Egchel 12- 7
Melderslo 13- 6
KVC 1.3- 5

Dames 3e Klasse A
Schimmert-Vaesrade 1-11
Lemirsia -Hulsberg 1- 1
Daalhof-WVV 2 1- 7
Willem I -Eijsden 2- 2
MKC-RKIW 0- 0
Stand:
Vaesrade 12-24
EHC 13-23
RKIW 14-22
MXC 14-18
Eijsden 14-18
Willem I 14-14
Hulsberg 13-12
WVV 2 13-11
Rapid 2 13- 8
Lemirsia 14- 7
Daalhof 14- 3
Schimmert 14- 2
Dames 3e Klasse B
Passart -Sportcl. '25 2 5-0
Rimburg-VKC 2- 3
FC Gracht-Kokonia 0- 9
Waubach -Langeberg 1- 1
Stand:
Kolonia Hrl9
VKC 9-15
Nieuw Einde 9-12
Langeberg 10-11
Sportcl. '25 2 8- 8
Passart 8- 4
Rimburg 7-, 4
Waubach -8- *4
FC Gracht 8- 0

/ volleybal j
District Zuid Limburg >\"
Dames
Hoofdklasse
Jokers 2-Volharding 3-2
Fiscus-Dovoc 3-2
BSV-Furos 0-3
Dynamic 2-Elsloo nos
VCH 4-Geevers 2 3-0
Muvoc-Avoc 3-1
le klasse A
Jokers3-Sitt.2 0-3
Elan-Heeg 0-3
BSV2-Furos2 "". 8~8
Vluco-Voerend.2 3-0
Spartak-Sjoahn 3-1
le klasse B
Jokers 4-Sitt.3 1-3
Rapid 3-Avanti - .2-3
Grovoc-NAC ; 2-3
Dynamic 3-Geevers 4 0-3
Helpoort-Fiscus 2 3-1

2e klasse A
M.Maluku-Heeg 2 3-0
Elan 2-Dovoc 2 ' 2-3
Grovoc3-AMVJ ' I-«
Avoc 3-SporfSpel 3-0

2e klasse B
Grovoc2-Nivoc 3-0
NAC 2-SEC 2 .0-3
Jokers 5-Heeg 3 } .3--
Rapid4-Avoc2 "1-3

Heren
Beker
Sitt.-Helpoort 3-1
AMVJ-VCV

Promotieklasse
Jokers-Sitt.2 3-2
Geevers 2-Avanti 3-0
Helpoort-Furos 1-3
Vluco-Voerend. 2-3
VCH 2-SEC „->3=.
Muvoc-SEC 2 'ï-
le klasse A
Geevers3-Dovoc 3-1
Vluco 2-Fiscus 3 3-1
VCH4-Fiscus2 3-1

le klasse B
Jokers 2-Heeg 3-1
Geevers 4-Avanti 2 0-3
Rapid 2-AMVJ 2 2-3
Avoc-SEC 3 3-1
Elsloo-Fiscus 3-0

2e klasse A
Elsloo 2-SporfSpel 2 3-0
Sport/Spel 2-Volhard. 3-1
Geevers 5-Dovoc 2 3-1
BSV-Furos 2 3-1
Vluco 3-Spartak 1-3
Elsloo 2-Sjoahn 2 2,0

2e klasse B
Jokers 3-Sitt.3 3-0
Geevers 6-Avanti 3 3-0
WS-Nivoc 3-1
Mavoc-Spartak 2 3-0
Muvoc 2-Fiscus 4 3-0
2e klasse C
Elan-Phoenix 3-2
Jokers4-Volharding 2 3-0
VCH 6-SEC 4 _3-2
Heipoort 3-Avoc 2 3-1

3e klasse A
PPT-Sitt.4 3-0
VVS 2-Sport/Spel 3 3-1
VCH 7-SEC 5 3-1

3e klasse B \JA
Jokers 5-Heeg 2 0-3
Rapid 4-NAC 3-0
VCH 8-Avoc 4 3-1
Phoenix 2-Avoc 3 0-3
Jeugdkompetitie
MA 1
Rapid-Geevers 1-3
VCH-Sittardia 1-3
BSV-Avanti 2-3

MA 2
Heeg-Sittardia 2
Furos-Blok 3"-0
MB 1
VCH 2-Geevers2 2-3
Jokers-Sittardia3 0-3
Rapid 2-SEC .3-0

MB2
Grovoc-Dovoc 1-3
Vluco-VVS 1-3
Elan-Sittardia 4 0-3

JA
AMVJ-VCV '9-0
Vluco-Sittardia 3-1
JB 1
Geevers-Rapid 3-0
Furos-SEC _ 0-3

JB2
Heeg 2-Elan 3-2
Geevers 2-Avanti 3-0
WS-Elsloo 3-2

JC
Jokers-Heeg 3-0
Sittardia-Elan 3-0
Furos-VCVj 0-3
Geevers-Avanti 2-3

’ jeugdvoetbal^
Roda JC-Volharding 2- 1
VWO3-NEC 1- 3
Treffers -FC VVV 0- 2
Eindhoven -PSV 2 4- 2
Quick-DCS 4- 0
Stand:
NEC 17-25
PSV 2 16-20
Eindhoven 16-20
Quick 15-20
RodaJC 14-19
Helmond Sp. 15-19
MVV 15-15
FC VVV 13-14
Treffers 16-14
DCS 16-10
Volharding 16- 5
VWO 315- 3



Het Brunssumse DIOS trad me*
drie invallers Tholen tegemoet. De
toppers Ben Witjes, Mark Schtil-
man en Marcel Caubo lieten in deze
uitwedstrijd verstek gaan en daj
had een duidelijke invloed op het
resultaat. Remises van Van Sloten,
Rybakov en Meesters en de winst-
partij van Raymond Gadjradj op De
Vos bepaalden de eindstand °P
15-5.

Schaesberg zal zich het thuisduel
tegen Middelburg nog lang heugen'
Bij een 9-7 achterstand het Eddy
Zijlstra een gewonnen positie tege"
De Krijger op jammerlijkewijze re-
mise lopen. Toen tot overmaat van
ramp Ynze Hartman zijn voordeligÊ
positie tegen Goedhart eveneens
niet in winst kon omzetten, blee'
Schaesberg op de valreep toch nog
met lege handen zitten: 9-11.

Van onze correspondent
JO KERSTEN

Gewichtige kampioenen

HEERLEN - Met de precisie van een atoomklok plaveidt VCH
de marsroute naar het kampioenschap in de zuidelijke eerste
divisie. Voor de zevende keer op rij vloerde de Heerlense vol-
leybalequipe een opponent in drie sets en binnen het uur. Za-
terdagmiddag was het de beurt aan Somas/Activia om als
weerloze Kop van Jut te fungeren: 3-0 (15-4, 15-4, 15-5).

" Zo heel af en toe krijgt een tegenstander de volleybaldames van VCH nog op de knieën.
Foto: DRIESLINSSEN

In de derde divisie stuntte Geevers/
VCL met een 1-3 (15-8, 12-15, 5-15,
9-15) zege bij hjstaanvoerde VCH 3.
VCL coachKees Bosch had voor dit
treffen niet alleen een aantal erva-
ren oudgedienden gemobiliseerd,
maar bovendien de meevaller dat in
het Heerlense selectie niet minder
dan zes speelsters wegens blessures
en ander ongemak op het appel ont-
braken. Aan de kostbare* winst, dik
verdiend op basis van strijdlust, viel
echter niets af te dingen. Personele
pech blijft VC Voerendaal in de
tweede kompetitiehelft hardnekkig
achtervolgen. Voor de krachtme-
ting in Urmond tegen VC Dynamic
diende coach Hub Diddeeren voor
de zoveelste keer zijn ploeg om te
bouwen omdat Dominique Budé
zaterdag noodgedwongen verstek
moest laten gaan. VCV weerde zich
naar vermogen zonder boven een fi-
gurantenrol uit tekunnen klimmen:
3-0 (15-10, 15-2, 15-9).

set. Met die slijtageslag, gekoppeld
aan de kritische woorden van coach
Ger Spijkers na het luchthartige
preateren van vorige week bij Odul-
phus, in het achterhoofd, had VCH
de mouwen opgestroopt en het con-
centratievermogen opgestookt. De
combinaties van de gedreven thuis-
ploeg spleten onbereikbaar door de
Brabantse defensie. Activia maakte
een kapitale fout door te trachten
het aanvalstempo van VCH te imite-
ren. Het sextet uit St. Anthonis mis-
te de daarvoor vereiste technische
capaciteiten en frjnafstemming. Zo
belandden alleen al in de tweede set
niet minder dan acht.scorepogingen
buiten de lijnen. VCH keuzeheer
Spijkers stelde na afloop van het

In een weinig sprankelende, maar
van Heerlense zijde degelijk ge-
speelde ontmoeting zegevierde
VCH 2 met 3-0 (15-7, 15-4, 15-3) te-
gen Moonen Papier/WK. Daarmee
is het degradatielot van de Eindho-
vense ploeg zo goed als verzekerd.
WK probeerde met veel pushbal-
len de vaart uit de wedstrijd te ha-
len. Een taktiek die effect sorteerde
en tot 6-6 in de openingsset. De
thuisploeg posteerde de veldverde-
diging watkorter achter het blok en
controleerde daarna probleemloos
het scoreverloop. De extra vuur-
kracht die de VCH reserves tijdens
de laatste set via JolandaFaessen in
stelling brachten, sloopte het laatste
restje verzet bij VVK.

Op 23 november van het vorig jaar
moest VCH voor het laatst diep in
de reserves tasten om de ongesla-
gen status te kunnen prolongeren.
Activia capituleerde destijds pas op

eenzijdige duel kort- en nuchter
vast: „Je speelt met het gemak van
de koploper tegen een ploeg die
krampachtig vecht voor klassebe-
houd".

de eindstreep (14-16) van de vijfde

Grimberg houdt VCL scherp
Herenvolleyballers van VCH worstelen met gebrek aan vorm

Opmerkelijk was dat de normalite1

onverslaanbare Leen de Rooy zïjfl
eerste nederlaag in de competitie
leed. De Zeeuwse topspeler DaaJKasse speelde de De Rooy in een
fabelachige partij naar verlies. VoO
Schaesberg verloren ook nog Vef'
hoef en Leemreize. André MaertZ"
dorf enLouis Peters pakten de vol-
le buit.

Pint en Chevremont
delen punten in derby

Het Geleense De Vaste Zet snak1
naar het einde van de competitie_
Aanvankelijk was de ploeg vSP
teamleider Dieter van Gortel een se-
rieuze kanshebber voor het kam-
pioenschap in de eerste klasse'
maar na de zoveelste nederlaag Ulp.
dat toch wat te hoog gegrepen. W»
De Vaste Zet een kans maken
promotie naar de hoogste landelijk.
afdeling te bewerkstelligen, dan z*

er een en ander in de persone'
sfeer dienen te veranderen. Verstef'
ken lijkt onontkoombaar. Patric*
Carli en Joost de Heer lieten de cc
aan hun tegenstanders. De BelüJ'sche gastspelerDanny VerschuereP
zorgde tegen Van Schaik voor <*
enige tweepunten voor de Geiene1*

andermaal tegen Polaris: 0-3 (9-15,
9-15, 10-15). Worstelend en ploete-
rend veroverde VCH keer op keer
het opslagrecht terug. Maar niet na-
dat de Helmondse houwdegen
Hans van Steenis de man aan het
scorebord in actie had gebracht. De
verdedigingen hadden aan beide
kanten van het net weinig in te
brengen tegen de dominante aan-
val, zij het dat Polaris dit handwerk
wat beter beheerste. „De ploeg is
momenteel geblokkeerd. Te veel
met zichzelf bezig om met overzicht
en rust de geboden kansen te kun-
nen benutten," oordeelde coach
Peter Arets terugblikkend.

Magere medaille-oogst
voor groepspringers

Van onze correspondent

LANDGRAAF - Adel verplicht.
Ook als een opponent niet over vol-
doende kwaliteiten beschikt om de
toeschouïvers een boeiende partij
voor te schotelen. Met dat besef
werken de volleyballers van Gee-
vers/VCL zich momenteel door een
serie duels tegen ploegen uit dekel-
der van deranglijst. Zoals zaterdag-
middag tegen het kleur- en futloze
Leython. Min of meer plichtmatig
werd de equipe uit Leiderdorp aan
de kant geschoven: 3-1 (15-8, 15-6,
8-15, 15-6).

"
Geevers/VCL geeft er blijk van als
team volgroeid te zijn. In het begin
van dit seizoen wilde men immers
tijdens dit soort weinig inspireren-
de uiteenzettingen nog wel eens in
de fout gaan. „We zijn nu eenmaal
een ploeg die zich graag aan een te-
genstander optrekt inplaats van zelf
een constant niveau neer te zetten",
aldus coach Frans Crombach. Jan
Grimberg beschikte over voldoende
dadendrang om zijn teamgenoten
bij de les te houden. Met name aan
het net zorgde de stijlvolle links-
handige aanvaller voor een aantal
"fraaie hoogstandjes. Geevers/VCL
had twee sets lang geenkind aan de

bezoekers (15-8 en 15-6), maar ver-
viel in pure gemakzucht tijdens de
derde periode: 8-15. De misser werd
evenwel fraai gecompenseerd met
een flitsende laatste ronde: 15-6.
Frans Crombach: „Een wedstrijd
om weinig woorden aan vuil te ma-
ken. We hebben drie punten, punt
uit".

Pas één schamele overwinning
heeft de herenhoofdmacht van
VCH sedert de winterstop kunnen
bijschrijven. Een negatieve balans
die vreet aan het zelfvertrouwen
van de ploeg. De dolende vorm van
de Heerlenaren manifesteerde zichHEERLEN/KERKRADE - Het

golfbiljartteam van het Heerlense
De Pint heeft in de ereklasse een
knap resultaat geboekt door BVC
uit Chèvremont een gelijkspel af te
dwingen. Tot voor de oostelijke der-
by deelde Chèvremont met Brand
Taveerne en SNA de tweede plaats
in het klassement. BVC zakte een
plaats doordatBrand Taveerne met
4-2 van BV Eind won.

In de wedstryd De Pint-Chevre-
mont wonnen pa Theo en zoon Cli-
ve Koster en Walter Schmerberg
hun wedstrijd voor de thuisspelen-
de Heerlenaren; Nico Kloth, Lucien
van der Linden en Joop Housen
haalden partijwinst binnen voor de
bezoekers. Die zagen overigens
SNA met 5-1 verliezen verliezenvan
kampioen Maasgolf, zodat de derde
plaats in de slotwedstrijd door Chè-
vremont vastgehouden kan worden.
Voor SNA won alleen Iwan Hen-
drickx; voor Maasgolf: Joost en
Wieher Drenth; Rob Steffanie; Pe-
ter Roumen en Henk van de Run-
straat.

Quaedvlieg wint
kwalificatie

De districtsderby Hollandia-Maas-
vallei eindigded in 3-3 door winst
van Fred en Michel Revenich en
Olav Horstenbach voor Hollandia
en John Schumans, Ton Bergers en
Theo Muurmans voor Maasvallei.
Brand Taveerne deed dus goede za-
ken tegen BYE. Bert Magermans,
Michel Moonen, Elise van Loon en
Jan Beenen scoorden de vier winst-
punten; Toine Minten en Wiel van
Gemert zorgden voor detwéé BVE-
punten. BVO klopte 't Heukske met
5-1. Broer Wijnen redde de eer.
Voor BVO wonnen: Jan Vaes, Theo
Jacobs, Erie de Wit, Jan Wüen en
Henk Spitters.

CUIJK - Tydens deeerste nationa-
le voorwedstrijden voor zuidelijke
B- en C-turners te Cuijk waren de
Limburgse turners met 17 medail-
les succesvol. Zoals verwacht was
provinciaal kampioen Maurice
Quaedvlieg (Eendracht Kerkrade)
de sterkste turner met ruim twee
punten voorsprong en winst op vüf
van de zes toestellen waren de ove-
rige deelnemers kansloos. Opval-
lend was de afwezigheid van club-
genoot Richard Wnuck die na de
uitverkiezing tot sportman van
Kerkrade 1991 plotseling gestopt is
met turnen. In de hoogste C-klasse
eindigden Patrick Bodeher en Ro-
bert Janssen beiden van Eendracht
Kerkrade zonder noemenswaardige
tegenstand als eerste en tweede.

HEERLEN - De kegelaars van SC
Socio uit Eygelshoven hebben op-
nieuw de leiding in handen bij het
nationale kegelkampioenschap
Duitse banen. Er zijn nog drie duels
te gaan in de strijd om de nationale
titel. Favoriet is koploper Socio. Het
laatste duel bestrijden de Eygelsho-
venaren op eigen baan.

Socio favoriet
voor kegeltitel

Rodger Okkersen (Excelsior Schim-
mert) werd derde met ruim twee
punten achterstand. Bü de heren
jeugd waren de Roermonse Olym-
piaturners Raymond Herwarts en
David Jordens het sterkst en ein-
digden als eerste en tweede. In de
jongere B-categorieën waren de
successen voor Wouter Bremen
(Hercules Reuver) die derde werd.

Van onze correspondent
MARCEL JOOSTEN

Van onze correspondent
WIM DILL

ENKHUIZEN - Met slechts drie
van de 21 te winnen NK-titels was
de Limburgse medaille-oogst slech-
ter dan ooit tijdens het NK te Enk-
huizen. De Limburgse eer werd
gered door de teams van Olympia

Landgraaf (heren), Wilhelmina B_<J'choltz (dames) en Swentibold Si 1'
tard (mix team). Provinciaal lang
mat kampioen Jan van Weert wojj
verrassend zilver, maar bleef toe/ 1

duidelijk achter op Udi Naaldwijk
Het minitrampolinespringen bego"
goed voor het Bocholtse dames'
team onder leiding van Ger WetzelS'
Dit team viel vooral op door de un'
voering van hun sprongbeurten
Terecht ook dat de juryhun prest»'
tic beloonde met 16.20. Wilhelmü13
won deze felbegeerde titel na enke'

,1e jaren weer terug. Bij de turnei^werd er een felle strijd uitgevochten
tussen DOS Kampen, Prins Hen-
drik en titelverdediger Olympia-

Blerick en
Sittard in

tennisfinale

Uitslagen: 1. Socio, 5; 2. Kegelvrung 4; 3.
Dr Pool, 3; 4. Hendrikssport 1.5; Hoens-
broek 1.5 punt. Stand: 1. SC Socio 30826
hout 25.5 punt: 2. SKC DrPool, 30772 hout,
24,5 punt; 3. SKC Kegelvrung '69, 30690
hout, 24 punt; 4. SKC Hendrikssport, 30372
hout, 16,5; 5. SKC Hoensbroek, 30309 hout,
14 punt.

Jasper Hofkens (Patrick Echt) werd
met ruime voorsprong in klas 5B en
in de jongste categorie eindigde Mi-
ki Daemen (Olympia Roermond) als
derde in het klassement.

" Half Simpelveld liep afgelopen zondagmiddag uit om de kersverse Nederlands kam-
pioenen van gewichthefvereniging Helios te feliciteren. Erie Doctor, Wiel Frijns, Pascal
Lataster en Mariet Spronk stonden tijdens een druk bezochte receptie in hotel Oud Simpel-
veld in het middelpunt van de belangstelling. Helios-voorzitter Jan de Boer was erg ver-
baasd over de massale toeloop. ,Jk wist niet dat het gewichtheffen zó leefde bij de plaatse-
lijke bevolking." Foto: DRIES LINSSEN

Supertrio helpt Kimbria aan punten
Basketbaldames Braggarts verliezen kansloos in Breda

DOS werd hier verrassend winnaa
voor Prins Hendrik dat met slecht8
zes turners (aftrek een punt) aan'
trad. Titelverdediger Olymp 1*
sprong vervolgens elf fantastisch
beurten waarna de ploeg in de laa'
ste beurt te hoog greep en fout ov
fout stapelde en detitelverdedigil^
vergeten kon. Swentibold Sittaf
was onder leiding van Maurice G\
rards met de mixploeg (vier here£en drie dames) succesvol. Zy vet'
overden devorig jaarverloren _\e&\
ne titel met uitstekend gesprong^
series en bleven ruim voor op fav*!
riet Orion Apeldoorn. Het Paali
springen leverde vervolgens zilv~|
ren plakken op voor Olympia here.
en Wilhelmina dames, waarna h*
koningsonderdeel tafel op het Pr ,
gramma stond. Voor Olympia -S&
het de laatste kans. Sinds de in^^L,
ring van deze discipline in de vijfl:
ger kwam Olympia altijd met me^,
dere titels naar huis. De ploeg h»
danook niets te verliezen en kon a
leen nog maar winnen. Zij spron*
dan ook uitstekende series wa^j)
door zij hoog scoorden met 16,^
punten. Titelverdediger Prins He1!
drik was met twee springers te w*
nig (aftrek een punt) kansloos voO
titelprolongatie. Na afloop bleek
gescoorde 16,30 punten van Olyh 1

pia voldoende voor titelwinst.

Minor veilig

De strijd om de degradatie gaat tus-
sen Kimbria 2 en Nieuwenhagen.
Het Maastrichtse Kimbria verloor
in de kruiswedstrijd om de vijfde
tot en met achtste plaats met 7-1
van Brunssum 3. Nieuwenhagen 2
was niet in staat Voerendaal in pro-
blemen te brengen. De Voerenda-
lers wonnen met 6-2.

Blerick 2 liet Kerkrade slechts een
half punt (7,5 - 0,5). De Kerkradena-
ren Peggy van Dapperen en Henri
Heekmans wisten in het laatste uur
van hun gemengd dubbel gelijk te
spelen tegen Simone Cartigny en
Ferdy Mulder (7-7). SLTC 2 won
met 5-3 van het Geleense GTR.
Twee GTR-punten kwamen mede
tot stand door de blessure van Stan
Wouters die halverwege zijn enkel-
spel en gemengd dubbel opgaf. Op
het moment dat hij dit in het ge-
mengd dubbel deed was.de buit
voor de Sittardenaren al binnen.
Wouters zorgde in feite welvoor het
beslissende punt. Met Maurice Frie-
bel won hij het herendubbel van
Ruud Boesten en Richard Bastings
met 9-7.

HULSBERG - In de tweede ronde
van de Hans Schaefer wintercom-
petitie in de tennisbal Hulsberg
hebben Blerick 2 en SLTC 2 uit Sit-
tard zich voor de finale geplaatst.
De beide teams hadden hun poule-
wedstrijden ook al als eerste afge-
sloten.

Rentree der zwaargewichten
KERKRADE - Een basketbalduel in de eerste klasse kern Limburg
kende zondagavond een opzienbarende come-back. Frank van Dun
en Ger van den Berg, samen goed voor 220kilo schoon aan de haak,
maakten hun opwachting in het reserveteam van Kepu Stars dat
daardoor flink in de breedte is gegroeid. Van den Berg, voormalig
militair basketbalinternational en momenteel coach van de hoofd-
machtvanKepu, speelde niet onverdienstelijken gooideals vanouds
zyn massa in de strijd. Kepu Stars won overigens met 66-55 van Ae-
ternitas uit Stramproy.

WYCHEN - De basketballers Ro-
ger de Lahaye (31 punten), Ronald
Wolfs (31 punten) en Cleo Wright
(29 punten) vormden zaterdagavond
in Wychen een supertrio. Genoem-
deKimbrianen waren met hun sco-
res grotendeels verantwoordelijk
voor de 111-116 uitoverwinning op
Wyba. In de dames eerste divisie
verloor Braggarts kansloos in Breda
tegen titelkandidaat Agon (74-48)
terwyl een klasse lager Dunatos na
de 33-74 overwinning op ELBC nog
allekansen heeft op een topklasse-
ring.

Golfbiljarters
Olympia in finale
KERKRADE - Het zestal van GBC
Olympia uitKerkrade -winnaar van
de districtsbeker golfbiyart in De
Oude Mijnstreek- heeft zich ge-
plaatst voor de finale van de dis-
trictswinnaars. Weliswaar werd de
tweede wedstryd tegen GBC Leike
(district Weert) met 2-4 verloren,
maar thuis wonnen deKerkradena-
ren met 6-0. Tegenstander is GBC
Montfort (district Echt), dat BVO 2
(Midden-Limburg) twee keer met
4-2 versloeg. Op 7 maart en 21 maart
wordt bepaald wie tegen Maasgolf
uitkomt in de landelijke finale. gezamenlijk dubbelspel.

HOOGERHEIDE - In de vierd*
ronde van de vierde divisie van.|L
landelijke tafeltenniscompetit'
hebben de dames van Minor cc
verrassend 5-5 gelijkspel behaal
tegen het sterke Hotak uit Hooger
heide. Door dit resultaat hoeft °ploeg uit Nuth zich vrijwel gee
zorgen meer te maken over degr
datie. „Wat een opluchting", v^iklaarde aanvoerster Carla den Hel "„Vooraf hadden we zeker reken»"*
gehouden met een nederlaag. Do
onze grote vechtlust hebben we.-j-.eindelijk nog een verdiend geW
spel uit de stryd gesleept." ._.
Opmerkelyk was dat Daniël Tin^mermans haar drie enkelspelen
rook zag opgaan. Carla den Held.
Henriëtte den Held tekenden yo
de totale Minor-produktie. el\,et
wonnen twee enkelspelen en "

Wyba Amerikaan J.D. Sanders
scoorde weliswaar 53 punten, maar
de individuele prestatie van de ex-
eredivisiespeler werd toch ruim-
schoots overtroffen door de collec-
tieve dadendrang van Kimbria.
Kimbria captain Jos Wolfs:„San-

ders was inderdaad niet te stoppen,
maar collectief speelde Wyba het
niet slim. Met name in de verdedi-
ging heten zij nogal steken vallen
en werd verzuimd in problemen ge-
raakte teamgenoten te helpen. San-
ders mag dan wel topscorer van de
wedstryd zyn, by ons waren de sco-
res toch beter verdeeld. Het hoge
tempo was ook in ons voordeel om-
dat wij nu eenmaal met drie kleine
guards het tempospel veel beter be-
heersen," aldus Wolfs.

vooral omdat we vaak naar de vrije
worp-lyn moesten. We schoten ech-
ter voortreffelijk en vanaf de drie-
punts-cirkel konden wy dan ook de
beslissende kloof slaan."

Dames
De laatste wedstrijden van Brag-
garts zijn voor de Heerlensen een
ware slijtageslag. Met twee speel-
sters langdurig in de ziekenboeg en
een verre van fitte selectie, moest in

kanten de borden. Braggarts speel-
de daarna een kansloze wedstryd.

Dunatos
In Meerssen hoopt Dunatos nog
steeds op een misstap van koploper
Virtus. De ploeg van coach Ronald
Lahaye gaat steeds beter spelen
maar zit nog niet de naweeën van
de slechte competitie-ouverture
waardoor ze een hoge klassering
niet meer in eigen hand hebben. Te-

■ ______________-^_-^-^_-^_-^_-«_-^_^^^^«"^^^^^^

gen ELBC werd wederom goed ges-
coord en het is dan ook onbegrijpe-
lijk dat Dunatos de thuiswedstrijd
eerder dit seizoen van datzelfde
ELBC kansloos verloor. In Etten
Leur mocht de thuisploeg nog heel
even hoop koesteren op een goede
uitslag (5-2) maar een tempoverho-
ging van Dunatos, waardoor de sco-
re snel opliep naar 5-27, was vol-
doende om ELBC vroegtijdig op de
knieën te krijgen.

I

Meester
Wyba kon dan ook niet verhinderen
dat de Maastrichtenaren voor rust
(54-67) de wedstrijd al controleer-
den. Het schotpercentage van Kim-
bria was uitstekend (70%) terwyl de
Kimbria-centers ondanks het gemis
aan echte lengte toch heer en mees-
ter waren onder de borden. Wolfs:
„Wyba bleef ons toch erg goed vol-
gen en kwam zelfs terug tot 95-100.
Dan wordt het nog even zweten,

Breda worden opgebokst tegen ti-
telkandidaat AGON. De boomlange
Bredase ploeg opende sterk (7-0)
maar moest de hard werkende
Heerlensen toch tot de dertiende
minuut naast zich dulden (19-17).
Braggarts-center Bertien Crombach
moest daarna met vier fouten naar
de kant, waardoor hetreboundover-
wicht van AGON voor Braggarts
fataal werd. De' Bredase ploeg
speelde na het uitvallen van Brag-
garts langste speelster een' verdie-
ping hoger en beheerste aan beide

Van onze correspondent
MARCEL WERRY
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Armoe troef
bij dammers

oostelijke mijnstreekf Mmburgsdo9b.ad J sport J

Stunt damesvolleybalhoofdmacht Geevers/VGL in derby

VCH vermorzelt
tegenstanders

HEERLEN - De Limburgse verte-
genwoordigers in de landelijk*
damcompetitie deden het niet best
Dios en Schaesberg bleven in de
tweede klasse niet overeind. Oo*
het Geleense De Vaste Zet moest in
de eerste klasse een pijnlijke H's
nederlaagtegen DeLier incasseren.

Van onze correspondent
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